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பதிப்புைர

பத ப்புச்ெசம்மல்முைனவர் ச. ெமய்யப்பன்

இலக்கய நூல்கள் பல ெவளிய ட்டுச் ச றந்து வளங்கும் மணிவாசகர்

பத ப்பகம், புகழ்ெபற்ற எழுத்தாளர்களின் புதனம், சறுகைத

ஆகயவற்ைறயும் ெவளிய ட்டிருக்க றது. நண்பர் சு. சமுத்த ரம் அவர்களின்

ஏழு புதனங்கைளயும், நான்கு சறுகைதத் ெதாகுத கைளயும் இதுவைர

பத ப்பகம் ெவளிய ட்டிருப்பதல் ெபருைம ெகாள்க றது. அந்த நான்கு

சறுகைதத் ெதாகுத களில் ஒன்றான ‘ஒரு சத்தயத்தன் அழுைக’

இரண்டாம் பத ப்பு, பத ப்பகத்தன் ெவள்ளி வ ழா ஆண்டில் ெவளி வருவது

மகழ்ச்ச க்குரியஒன்று.

ச ந்தைனயாளர் சமுத்த ரம் அவர்கள் அண்ைமக் காலத்தல் புகழ்

ெபற்றுவரும் எழுத்தாளர். அவர் கைதகள் ெவறும் ெபாழுதுேபாக்குக்

கைதகள் அல்ல. இவருைடய பல கைதகள் “ஆண்டின் சறந்த கைத” எனத்

ேதர்ந்ெதடுக்கப் ெபற்றுள்ளன. ’ ’த றைமயான புலைமெயனில் ப ற நாட்டார்

அைத வணக்கம் ெசய்த டல் ேவண்டும்” என்ற பாரத யன் கருத்துக்ேகற்ப

இவரதுபலகைதகள்பலெமாழிகளில்ெமாழி ெபயர்க்கப்ெபற்ற ச றப்பைன

உைடயன.

தைலச றந்த கைதகைளப் பைடத்துவரும் சமுத்த ரத்த ற்கு ஒளிமயமான

எத ர்காலம் உண்டு. ெபயருக்ேகற்ப சமுத்த ரத்தன் கைதகள் ஆழம் காண

முடியாத அழகைன உைடயைவ. தமிழுக்கு இவர் கைதகள் ஒரு சமுத்த ரம் -

கைதக் கடல்.

கைதயைன ெவளிய ட வாய்ப்பளித்த ஆச ரியர் அவர்களுக்கும், நல்ல

நூல்கைளவாங்க ஆதரிக்கும்வாசகர்களுக்கும் நன்ற .
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பதிப்பாசிரியர் டாக்டர் ச. ெமய்யப்பன்

டாக்டர் ச. ெமய்யப்பன் அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழகத்தல்

ேபராச ரியராகப் பணியாற்றயவர் ; த ருக்குறள் இயக்கம், த ருமுைற

இயக்கம், தமிழிைச இயக்கம், தமிழ் வழிக்கல்வ இயக்கம் முதலிய

தமிழியக்கங்களில் முழுமூச்சுடன் ஈடுபட்டு உைழப்பவர்; தமிழகப் புலவர்

குழுவன் துைணத்தைலவர்; பல்கைலக் கழகங்களின் பத ப்புக்குழு

உறுப்பனராகச் ச றப்பாகச் ெசயலாற்ற வருபவர். இவர், தமிழ்நாட்டில்

பல பல்கைலக் கழகங்களில் அறக்கட்டைளகள் நறுவயுள்ளார்; பதனாறு

நூல்களின் ஆச ரியர். இவர் எழுதய ‘தாகூர்’ நூல் தமிழக அரசன் முதற்

பரிசு ெபற்றது. தமிழ் நூல் ெவளியீட்டுத் துைறயல் சாதைனகள் பல

புரிந்த ெசம்மலாகய இவர், துைறேதாறும் தமிழுக்கு ஆக்கம் தரும் நல்ல

நூல்கைளச்ெசம்பத ப்பாகெவளியடுவைதத்தம்வாழ்வன்குறக்ேகாளாகக்

ெகாண்டுள்ளார். இவருைடய தமிழ்ப் பணிையப் பாராட்டிக் குன்றக்குடி

அடிகளார், ‘தமிழேவள்’ என்னும் வருதைன வழங்கயுள்ளார். குளித்தைல

கா.சு. ப ள்ைள இலக்கயக்குழு , தமிழ் ெநற க் காவலர்’ என்னும் வருதைன

அளித்து இவைரச் ச றப்ப த்துள்ளது. பத ப்புச் ெசம்மல் என அறஞர்கள்

இவைரப் பாராட்டுவர்.
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1. ஒரு சத்தியத்தின் அழுைக

சட்டாம்பட்டியல் சகல மனித ஜீவராச களும் கலந்து ெகாள்ளும்

கலகநாடி அம்மன் தருவழா துவங்கப்ேபாக றது என்பைத, அங்ேக

வரும் ெவளியூர்க்காரர்கள், உள்ளூர்க்காரர்கள் ெசால்லாமேல ெதரிந்து

ெகாள்ளலாம். அம்மன் ேகாவல் முன்பு ‘சப்பரம்’ (ேதர்) நுைழயும்

உயரத்துக்குச் சரிந்து குவந்த பந்தல் ேபாடப்பட்டு, பந்தலில் ஜரிைகத்

துணிகள், உள் புறத்தல்கட்டப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தன.

இந்தக் ேகாலாகலங்கைள ரச த்துக் ெகாண்ேட ராமசாமித்

ேதவரும், மாயாண்டி நாடாரும் ேகாவலுக்குச் சற்றுத் தள்ளியருந்த

பூவரசு மரத்தூணில் சாய்ந்து ெகாண்ேட சுவாரஸ்யமாகப் ேபச க்

ெகாண்டிருந்தார்கள். இருவருக்கும்முப்பத்ைதந்துவயதுஇருக்கலாம்.

ேதவர், நாடாரிடம் ‘ச லம்பாட்டத்துல… ஒரு வீச்சு… ஒரு குத்துன்னு

மாற மாற வந்தாத்தான்….. எத ரி அடங்குவான்’ என்று ெசால்லிக்

ெகாண்டிருந்தேபாது,ஒருடீக்கைடயலிருந்துெமாத்தமாகவந்தநான்ைகந்து

சர்வ ஜாத த் தைலவர்களில் நாடார் தைலவர் ெபரியசாமி நாடார் “உங்க

வீறாப்புல்லாம்… இங்கதான்… காலனிக்காரப் பசங்க க ட்ேட பலிக்காது”

என்றார். உடேன இருவரும் ேபசுவதற்கருந்த இைடெவளியல், ேதவர்

தைலவர் சன்னசாமித் ேதவர் புகுந்துவளக்கனார்.

”பன்ன என்னப்பா… உங்க இரண்டு ேபேராட வீரம்… பட்டிெதாட்டிப்

பதனாலுக்கும் ெதரியும்… நீங்க… ஆடாத சலம்பா அடிக்காத ஆளா?

அப்படியருந்தும் இந்தக் காலனிக்காரப் பயலுவ… தருவழாவ நடத்தவ ட

மாட்ேடாமுன்னுெசான்னா….. உங்கள்…

ெபாம்பைளயா நைனக்கறாங்கன்னுதான்அர்த்தம்” என்றார்.

”ேதவர் ெசான்னைத… கவனிச்சங்களாப்பா… இந்த ஹரிஜனப்

பயலுவளும் நம்ம ேகாயல் உற்சவத்துல கலந்துக்குவாங்களாம். அவங்க

ேகாயலுக்கும் சப்பரம் ேபாகணுமாம். இல்ேலன்னா ……
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“இல்ேலன்னா… என்னவாம்?” என்றார் மாயாண்டிநாடார்.

”இல்ேலன்னா… ஒங்க ெபண்டு பள்ைளக….. கழுத்துல தாலி

இருக்காதுன்னுெசால்றானுக.’ ’

‘’அது மட்டுமா?… நம்மள மட்டந்தட்டுறதுக்காகேவ, சப்பரத்ைத மற க்கப்

ேபாறாங்களாம்… ேபாலீஸ்ல ெசால்லலாமுன்னு நாடார் ெசால்றார்” என்றார்

உள்ளூர்பள்ைளவாள்.

”ேபாலீஸ்ல ெசால்றதுக்கு ….. நாம என்ன ெபாட்டப் பசங்களா?…

ராமசாமி….. நீயும் நானும் கம்ப எடுத்துக்க ட்டுச் சப்பரத்துக்கு முன்னால

ேபாேவாம். தடுக்க வார பயலுவள அங்ேகேய காவு ெகாடுக்கலாம்….’ ’

என்றார் மாயாண்டிநாடார்.

சட்டாம்பட்டி ெபரிய க ராமம். ேமல் ஜாத க்காரர்கள் பகுத பகுதயாகப்

பரந்தருக்க, காலனி’ மட்டும் ஊருக்குச் சற்றுத் ெதாைலவல், கழற்ற ப்

ேபாடப்பட்ட காலணி ேபால் ஒதுங்க இருந்தது. ஆசாரிப் பகுதயல்

சுடைல மாடனும், நாடார் பகுத க்குச் சங்கலிக் கருப்பனும், ேதவர்க்கு

மயான புத்த ரனும், பள்ைள , பண்டாரங்களுக்கு பள்ைளயாரும்’

குலேதவைதகள். ஒவ்ெவாரு ஜாதயனரும், தத்தம் குலெதய்வத்த ற்கு

உற்சவம் நடத்துவதுண்டு. இைவ ேபாதாெதன்று ஊருக்குப் ெபாதுவாக,

கலகநாடி அம்மனும், முருகனும் ெபாதுக் ேகாவல்கள். கலகநாடி அம்மன்

வழா, ஆடி மாதத்த ேல ‘ஐம்ெபரும்’ வ ழாவாக நடக்கும். முதல் நாள்

பள்ைளகளும், பூக்கட்டி பண்டாரங்களும் ைசவ’ பூைஜ நடத்த , ஓர்

உபன்யாசத்ைத ஏற்பாடு ெசய்வார்கள். அடுத்த நாள், ேதவர்களின்

வல்லுப்பாட்டு. அதற்கடுத்த நாள் நாடார்களின் ‘கணியான்’, ப றகு

ஆசாரிகள், வ ழா எடுப்பார்கள். இறுத நாளில், சப்பரத்தல்கலகநாடிஅம்மன்

பவனி வர, ேமற் கூறய ஒவ்ெவாரு ேகாவல் முன்னாலும், சப்பரம் ந ற்க,

சம்பந்தப்பட்ட சாமி ேகாவலில், கற்பூர ஆராதைன ெசய்யப்படும். கலகநாடி

அம்மனின் அருள் வந்து ஆடும் சாமியாடி, ஒவ்ெவாரு ேகாவல் முன்னாலும்

ஓடிப்ேபாய் ஆடுவார். ஆடி ேபாய், ஐப்பச யல் முருகனுக்கு ைசவ பூைஜ

நடக்கும். இதல்எல்லாஜாத இந்துக்களும்வரிெகாடுத்துவழாஎடுப்பார்கள்.

இது, பரம்பைர பரம்பைரயாக நடக்கும் பழக்கம்.
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இந்தப் பரம்பைரப் பழக்கத்ைத, பரம்பைர பரம்பைரயாக ஒதுக்க

ைவக்கப்பட்டிருந்த காலனி ஆட்கள், மாற்ற நைனத்தார்கள். தாங்களும்,

ேகாவலில் ஒருநாள் வழா எடுக்க ேவண்டும் என்று சாைடமாைடயாகக்

ேகட்டு, பன்னர் ேநரடியாகேவ ேகட்டார்கள். இதற்கு முதலில் ஆதரவு

ெகாடுத்த உள்ளூர் அரச யல்வாத கள், பன்னர் ெமஜாரிட்டி ேவாட்டில்லாத

அவர்கைளக் ைகவ ட்டேதாடு ஜாத இந்துக்கேளாடு ேசர்ந்து ெகாண்டார்கள்.

இதற்கைடேய தங்களுக்குக் ேகாவல் பாத்தயைத இல்ைலயானால்

சப்பரத்ைத மற க்கலாம் என்று, ஹரிஜன வாலிபன் கந்தசாமி சகாக்களிடம்

ெசால்லிப் பார்த்த வார்த்ைத, அங்ேகயுள்ள ஒரு ஹரிஜன கண்டிராக்டர்

மூலம் க ராமத்தன் ஜாத இந்துத் தைலவர்களுக்கு எட்டியது. வரிந்து கட்டி,

வருவைத எத ர்ப்பதற்காக இவர்கள் ராமசாமித் ேதவர், மாயாண்டி நாடார்

ேபான்றவர்கைளமுன்னணியல்தள்ளும்முயற்சயல்இறங்கனார்கள்.

ேகாவல்வழாதுவங்கயது. இவர்கள்எத ர்பார்த்ததுேபால்எந்தகாலனி’

வாச யும் கலாட்டாவுக்கு வரவல்ைல . அேதாடு, வழக்கமாகத் ெதாைலவல்

நன்று வழாைவ ரச க்கும் ‘ைசலன்ட் ெமஜாரிட்டி’ ஹரிஜனங்களும்

வரவல்ைல .

இறுத நாள்வழா!

பூச்சரங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்ட சப்பரம், கலகநாடி அம்மன் சைலையச்

சுமந்துெகாண்டு, வாண ேவடிக்ைக ெவடிக்க, ‘ெஸட்டு’ ேமளம் ஒலிக்க,

கணியான்’ ஆட, ெபாய்க்கால் குதைரகள் தாவ, சப்பரம் ஒவ்ெவாரு ேகாவல்

முன்பும், நன்று ந தானித்து, ேசரிப்பக்கந்தான் ஊைர வலம் வர முடியும்.

கள்ளச்சாராயம்காய்ச்சும் சலஹரிஜனத்தைலவர்கள்மூலமாகஅவற்ைறக்

குடிக்கும் சல ஜாத இந்துக்களுக்கு எட்டின ெசய்த கள், சர்வசாத த்

தைலவர்களுக்கு எட்டியருந்ததால், அவர்கள், ராமசாமி, மாயாண்டி ேபான்ற

வீரர்கைள கத்த அரிவாளுடன் ‘ைசடில்’ அமர்த்தயருந்தார்கள். சப்பரம்,

ேசரிக்குச் சற்ேற ெதாைலவல் உள்ள தடத்தல், பாதையக் கடந்த ேபாது,

அங்ேகஇருந்தபுளியமரத்த ற்குஅடியல்இருந்துக ட்டத்தட்டஐம்பதுஅறுபது

‘காலனி’ ஆட்கள் ெசால்லி ைவத்ததுேபால் எழுந்து, சப்பரத்துக்கு முன்னால்

வழி மற ப்பதுேபால் நன்றாலும், வழி மற க்காதவர்கள் ேபால் வனயமாகப்
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ேபசனார்கள்.

“எங்கா ேகாயல்லதான் ேசர்க்கல… எங்க சுடைல மாடனுக்கும் கற்பூரம்

காட்டிட்டுப் ேபாகப்படாதா?”

இது, ந யாயமான ேகாரிக்ைகதான் என்று ெபரும்பாலானவர்கள்

நைனத்தேபாது, நாடார் தைலவர் ெபரியசாமி, ‘இது என்னடா….

வழக்கமில்லாத வழக்கம்” என்று கடுைமயாகக் ேகட்டார். ”எங்க சப்பரம்

ஹரிஜன சாமிங்கக ட்ட வராது. ெசய்ய முடிஞ்சைதச் ெசய்யுங்க” என்றார்

ேதவர்ேகான். சுடைலமாடைனேய ஹரிஜனனாக்கய ெவங்ெகாடுைமைய

நைனத்து, ஜாத இந்துக்கேள தவத்த ேபாது, கந்தசாமி ெபௗவ்யமாகக்

குைழந்து ேபசனான்.

’ ’நீங்க கும்புடுற மாடைனத்தான் நாங்களும் கும்புடுேறாம். ஹரிஜன

சுடலமாடன்னுதனியாஇல்ல. இதுமாத ரிேயமனுஷனுக்கும்மனுஷனுக்கும்

வத்தயாசம் பார்க்கலாமா? எங்க ெபாம்புைளங்கைள ஒங்களுக்குக்

கட்டினால் குழந்ைத ப றக்காதா? இல்லன்னா… ஒங்க ெபாம்புளப்

புள்ைளங்கள… எங்கஆட்களுக்குக்ெகாடுத்தால்குழந்ைத ப றக்காதா….?”

அவ்வளவுதான்.

‘’எங்க ெபாம்புைளங்கைளயாடா… ேகக்குற?” என்று ேதவர் தைலவர்

ேபார் முழக்கம் ெசய்ய, ’ெசறுக்க மவனுகள அடிக்காம எதுக்குேவ

ேபசுறயரு” என்று நாடார் தைலவர் சங்கநாதம் ெசய்ய, ’ைசடில்’ நன்ற

மாயாண்டி நாடாரும், ராமசாமித் ேதவரும் ேவல்கம்புகள் சக தமாகக் கூடிய

இைளஞர் பட்டாளத்துடன், ஹரிஜனங்கள் ேமல் பாய்ந்தார்கள். யார், யாைர

அடிக்க றார்கள் என்று புரியவல்ைல . ஒேர கூக்குரல். ெபண்களின் ஒப்பாரி.

ப ள்ைளகளின் ஓலம். அடிக்கும் கம்புகளின் சத்தம். அடிபட்டவர்களின்

முனகல்கள். சாமியாடியும்,ஆடமறந்துஅல்லது

அப்ேபாது அது முக்கயமல்ல என்று நைனத்தவர் ேபால், சப்பரத்தலிருந்த

ஒருெகாம்ைபஉருவப் ேபார்க்களத்தல்

இறங்கனார்.

கந்தசாமி, மயக்கமாக ரத்த ெவள்ளத்தல் க டந்தான். அைரமணி
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ேநரத்த ற்குள் எல்லாம் ஆய்ந்து, ஓய்ந்து அடங்கயது. கந்தசாமி

ஆஸ்பத்த ரிக்குக் ெகாண்டு ேபாகப் பட்டான். அங்ேக ப ேரதப்

பரிேசாதைனதான்நடந்தது.

மறுநாள் ேபாலீஸ் வந்தது. அதற்கு மறுநாள் மீண்டும் சகஜ

நைலைம தரும்பயது. ‘இந்த ஊர்லயா இந்தச் சண்ைட நடந்தது’ என்று

ஆச்சரியப்படும்படி ேசரிக்காரர்கள் ஊருக்குள் வந்தார்கள். ஊர்க்காரர்கள்,

குடிப்பதற்காகச் ேசரிக்குள் ேபானார்கள். ஊரின் ஒருைமப்பாடு மீண்டும்

நறுவப்பட்டது. கந்தசாமி எப்படிக் ெகால்லப்பட்டான் என்பது இந்த ராநகர்

ெகாைலமாத ரிஆகவ ட்டது.

ஆடியல்இருந்துஐப்பச வைரக்குந்தான்…..

முருகனுக்கு உற்சவம் ெதாடங்க முடிந்தது. ‘பைடப்ைப எடுத்தார்கள்.

ேதங்காய்ப் பழங்கைளக் ’கூறு’ ேபாட்டார்கள். க ட்டத்தட்ட நானூறு பங்கு.

அந்த ஊர் வழக்கப்படி, ஆசாரி, ப ள்ைள , பண்டாரம், நாடார், ேதவர் ஆகய

‘பஞ்ச வர்ணங்களில்’ யார் வயதல் ெபரியவேரா , அவரிடம் முதல் ‘பங்ைகக்

ெகாடுப்பார்கள். இந்த வருடம் சுப்பு நாடாருக்கு, ’பங்ைக’, நாடார் தைலவர்

நீட்டிய ேபாது, ேதவர் தைலவர் சுப்பு நாடாைரவ ட எங்க ெபருமாள் அண்ண

ன்தான் மூத்தவரு” என்றார். கடந்த ஒரு மாதமாக நாடார் தைலவருக்கும்

இந்தத் ேதவர் தைலவருக்கும்மனஸ்தாபம்.

வயதல் மூத்த நாடார், வாங்கப் ேபான ைகைய மடக்கனார். இேதேபால்

வயதானேதவர், மடக்க ைவத்தைகையநீட்ட, நாடார் தைலவர்முழங்கனார்.

“எங்க சுப்பு ெபரியய்யாதான்மூத்தவரு!”

“இல்ல… எங்கெபருமாள்அண்ணன்தான்.”

“ேதவர… நீங்கஇப்படி ேபசுறதுநயாயமில்ல.”

’ ’வாையமூடும், நாடாேர!”

”எங்க சுப்பு ெபரியய்யாவுக்குப் பங்கு ெகாடுக்காட்டா நாேன எடுக்கப்

ேபாேறன்.’ ’

’ ’எடுக்க றைகையெவட்ட எவ்வளவுேநரமாகும்?”
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”ெவட்டிப் பாருடா…!’ ’

”க ட்ட வாடா…!’ ’

வ வகாரம், யாரும் எத ர்பாராமல், யாரும் கலந்துைரயாடல் ெசய்யாமல்,

நாடார் தைலவராலும், ேதவர் தைலவராலும் வகுப்புவாதமாக யேபாது,

யாருக்கும் ெபருமாளிடேமா அல்லது சுப்புவ டேமா யார் மூத்தவர்கள் என்று

ேகட்கத் ேதான்றவல்ைல.

த டீெரன்றுெபரியசாமி நாடார் பங்ைக’ எடுத்துசுப்பு நாடாரிடம் நீட்டினார்.

உடேன ேதவர் தைலவர், அைதத் தட்டி வ ட்டார். ேதங்காய்த் துண்டுகளும்,

வாைழப்பழமும் மட்டும் ச தற ஓடவல்ைல . சுப்புநாடார் ஏற்ெகனேவ

எண்பைதத் தாண்டியவர். சன்னசாமித் ேதவர் தட்டிய ேவகத்தல், அந்தப்

ெபரியவர் நைல குைலந்து கீேழ வ ழ, அவர் தைல, ேதங்காய்கைள

உைடப்பதற்காக ைவத்தருந்த அரிவாளில் பட்டு, ரத்தம் நீரூற்றுப் ேபால்

ெபாங்கயது. இைத அருகலிருந்து பார்த்துக் ெகாண்டிருந்த மாயாண்டி

நாடாருக்கு மனசு ேகட்கவல்ைல . ேதவர் உட்பட யாரும் எத ர்பாராமல்

நடந்த இந்த அசம்பாவ தத்ைதப் பார்த்ததும், மாயாண்டி நாடார், ெபரியவரின்

மண்ைடையப் பளந்த அேத அரிவாைள எடுத்து, சன்னசாமித் ேதவைர,

கழுத்தல் ெவட்டப் ேபானார். குற பார்க்கப்பட்டவர், அனிச்ைசயாக ஒதுங்க,

அந்த அரிவாள் எத ர்பாராதவ தமாக ராமசாமித் ேதவரின் ைகயல் பட்டு,

அந்தக்ைககீேழ ெதாங்கயது.

இப்ேபாதும் எத ர்பாராமல்இன்ெனான்றுநடந்தது.

ராமசாமித் ேதவர், ஒரு ைகயல் அரிவாைளப் படுங்க , என்ன

ெசய்க ேறாம் என்பது புரியாமேல, ஒரு வீச்சு வீசய ேபாது மாயாண்டி

நாடார் ரத்த ெவள்ளத்தல் மிதந்தார். அந்த ெவள்ளம் ெகாடுத்த ேபாைதயல்,

ஒவ்ெவாருவனும் தன்ைனயும் அடித்துக் ெகாண்டான்; ப றைரயும் அடித்துக்

ெகாண்டான். சரமாரியான அரிவாள் வீச்சுகள், ெதய்வ தரிசனத்த ற்காகக்

கூடியமனிதனின்மிருகத்தனத்ைதஅங்ேகதான் பார்க்க ேவண்டும். முடிவல்

…

நான்கு, ஜாத இந்துப் ெபண்கள் கந்தசாமியன் மைனவையப் ேபால

www.Kaniyam.com 15 FreeTamilEbooks.com



ஒருசாத்தயத்தன்அழுைக சு. சமுத்த ர

ஆனார்கள்.

எல்லாம் முடிந்த பன்பு, எங்கருந்ேதா ேபாலீஸ் வந்தது. ஒருசலைர

ஆஸ்பத்த ரிக்கும், பலைரப் ேபாலீஸ் நைலயத்த ற்கும் ெகாண்டு

ேபானார்கள்.

இந்த வீரபுலத்தன் ஓராண்டு நைறவு, வ ழா இல்லாமேல முடிந்தது.

காலம் ஓடியது. ேகார்ட்டில் வழக்குகள் நடந்து ெகாண்டிருந்தாலும், யார்

யாைர ெவட்டியது என்று நரூப க்க முடியாததால், அைவ இழுபற நைலயல்

க டந்தன.

ஒரு ைக அடிேயாடு ேபான ராமசாமித் ேதவர், இன்ெனாரு

ைகயால் ேவட்டிையச் சரி ெசய்து ெகாண்ேட, குளத்துக்கைரயல் நடந்து

ெகாண்டிருந்தார். ஓராண்டு காலத்த ற்கு முன், அேத இடத்தல் மாயாண்டி

நாடாருடன் ேபச க்ெகாண்டிருந்தஇனிய நட்பன் கசப்ைபச் சுைவக்கஇப்ேபா

, எத ர்த் தைசயல் இருந்து ஒரு கண்ேபாய், ேதாள்பட்ைட சரிந்த மாயாண்டி

நாடார் வந்துெகாண்டிருந்தார்.

இருவரும், ஒருவைர ஒருவர் ெநருங்க வ ட்டார்கள். கலகத்துக்குப்

ப றகு இப்ேபாதுதான், ஒருவைர ஒருவர் ேநருக்கு ேநராகத் தனிைமயல்

சந்த க்க றார்கள். இருவர் கண்களிலும் நீர் சுரந்தது. ஒருவர்

இன்ெனாருவரின்ஊனத்ைத, அனுதாபத்ேதாடு பார்த்தார்கள். ஆண்டாண்டு

கால நட்பும், பாசமும், ேநசமும்அவர்கைளெநக்குருகச் ெசய்தன.

பத்தடி தாண்டியதும்இருவரும்ஒருவைரஒருவர் தரும்ப ப் பார்த்தேபாது,

குளத்தல் குளித்து முடித்த காத்தாய , ஈரப்புடைவயுடன் கைரக்கு

வந்தாள். காத்தாய , கந்தசாமியன் மைனவ . அவர்கள் இருவராலும்

வதைவயாக்கப்பட்டஇளம்வதைவ.

காத்தாய உரக்கக் கத்தனாள்.

’ ’ அண்ண ன்மாேர…. ஒங்க ெரண்டு ேபைரத்தான், இங்க….. வாங்க….

ஒங்க ேமேல…. எனக்குக் ேகாபம்இல்ல…. வாங்க…’ ’

இருவரும்வந்தார்கள்.
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’ ’உங்களநாடாேர, ேதவேரன்னுகூப்புடாமல்,அண்ணன்னுகூப்புட்டதுக்கு

அர்த்தம் ெதரியுமா? இப்ப பாத்தீங்களா? வுங்க ேகாயலுல பந்தல் ேபாட,

எங்க ேசரிக்காரர்தான் காண்டிராக்ட் எடுத்தருக்கார். ஒங்க…. சாத க்காரங்க

அங்க….. கூடிக் கும்மாளமாடுறாங்க… என் புருஷன் ெசான்னைதத்தான்

ஒங்கக ட்ட ெசால்லப் ேபாேறன். உலகத்துெல…. ெரண்ேட ெரண்டு சாத தான்

உண்டு. ஒண்ணு பணம் இருக்கறவங்க சாத . இன்ெனாண்ணு அது

இல்லாதவங்க சாத . இந்த ெரண்டு ஜாதங்க தவ ர… ேவற சாதங்க

இருக்கப்படாது. நைனச்ச ப் பார்த்தால், இல்லவும் இல்ைல. பணக்காரன்

என்ைனக்கும் பணக்காரன் கூடத்தான் ேசருவான். பணக்காரன் சாத

பார்க்காதேபாது…. நாம்…. ஏைழங்க…. சாத பார்க்கலாமா? நாடார்

அண்ணாச்ச …. ஒம்ம வண்டிமாட்ட எதுக்காக வ த்தீரு? ேதவர் அண்ேண …..

ஒம்ம நலம் ேபானதாேல… ஒம்ம நைலைமைய நைனச்ச ப் பாத்தீரா? என்

புருஷன்ஒங்களுக்குஎன்னெகடுதல்ெசய்தாரு? ெசால்லமுடியுமா?”

படபடெவன்றுேபசய காத்தாய , இப்ேபாதுகுலுங்கக்குலுங்க அழுதாள்.

அந்தச் சத்தயஅழுைகயன்ெவம்ைம தாங்கமுடியாமல் ராமசாமித் ேதவரும்,

மாயாண்டிநாடாரும், ஒருவர்ைகையஒருவர் ப டித்துக்ெகாண்டார்கள்.

’ ’கவைலப்படாேத ….. காத்தாய …. நீ …. எங்க சாதல

ப றக்காததுனாேலேயா இல்ல…. எங்க கூடப் ப றக்காததுனாேலேயா… நீ

தங்கச்ச யா இல்லாம ேபாய ட மாட்ேடன்னு , எல்லாச் சாத க்காரனுக்கும்,

எல்லா வைகய ேலயும் நரூப க்கப் ேபாேறாம்” என்று ராமசாமித் ேதவர் ஒரு

ைகைய ஆட்டிக்ெகாண்டு ெசால்ல, மாயாண்டி நாடார், தன் பள்ளமாய்ப்

ேபான ேதாைளக் குலுக்க க்ெகாண்ேட அைத ஆேமாத க்க, மூவரும் ஊைரப்

பார்த்துப் ேபானார்கள்.
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2. இலவு காத்த பலேவசம்

பைன மட்ைட நாரில் ெநருக்கமாக மிைடயப்பட்ட ெகாட்டப்ெபட்டிைய

இடுப்பன்இடது பக்கம்குழந்ைதையத்தூக்க ைவத்தருப்பதுேபால்ைவத்து,

இடது ைக அைத அைணத்தருக்க, ெபட்டியன் ேமல் பாகத்ைத மாராப்புச்

ேசைலயன் ஒரு பகுதயால் மூடிக்ெகாண்டும், முந்தாைனயன் முைனைய

வலது ைகயால் ப டித்து ஆட்டிக் ெகாண்டும் ேவகமாகத் ெதருவல் நடந்து

ெகாண்டிருந்தாள்ெசல்லக்கனி.

மிராசுதார் ‘ெசவண்ெசருமா’ மகள் களியம்ைமய டம் அவள் என்னதான்

வீம்பாகப்ேபச யருந்தாலும்அந்தவீட்டிலிருந்துெவளிேயவந்ததும்அவளால்

அழுைகைய அடக்க முடியவல்ைல . ‘ெசருப்பு பஞ்சடுமுன்னு நாக்கு ேமல

பல்ைலப்ேபாட்டுக்ேகட்டுட்டாேள. இவவாயலஇஸ்த ரிெபட்டியவச்ச ேதச்சா

என்ன! இவள் துணிய அடிச்சது மாத ரி அடிச்ச , கசக்குற மாத ரி கசக்க ,

ப ழியுறதுமாத ரிஇவைளப்ப ழிஞ்சாஎன்ன…எல்லாம்ெமட்ராஸ்மாப்புள்ைள

கைடக்கப் ேபாற தமுரில ேபசுறா. இவள்…இவள்என்னபண்ணலாம்….?’

ெசல்லக்கனி அந்தக் குட்டாம்பட்டிக்கு வந்து மூன்று மாதங்கள் கூட

ஆகவல்ைல. பக்கத்தலுள்ள டவுனான ெதன்காச யல் ப றந்தவள். அவள்

தந்ைத அங்கு லாண்டிரிக் கைட ைவத்தருக்க றார். அங்ேக துணி வாங்க

வருபவர்களும், ெகாடுக்கப் ேபாக றவர்களும், மரியாைதேயாடு ேபச யைதக்

ேகட்டுப் பழக ப்ேபானவளுக்கு, குட்டாம்பட்டிக்காரர்களின் - குற ப்பாக

களியம்ைமயன் - ேபச்ைசக் ேகட்கக் கஷ்டமாகஇருந்தது.

மிராசுதார் மகைளப் ெபாறுத்தவைரயல், ெசல்லக்கனியன் மாமியார்

ேசாெறடுக்க வரும்ேபாெதல்லாம், ‘ேசாறு ேபாடு மவராச ’ ‘ேசாறு ேபாடு

புண்ணியவத ’ என்று ஒரு நாைளக்கு ஒரு வதமான பட்டப் ெபயைரக்

களியம்ைமக்குச் சூட்டுவது வழக்கம். ெசல்லக்கனி அனாவசயமாய்ப்

பார்த்துக் ெகாண்டும், அலட்ச யமாய்ப் ேபச க்ெகாண்டும் நன்றாள்.

அவைளக் களியம்ைம அவமானப் படுத்தத் துடித்தாள். தாமதமாகச் சலைவ

ெகாண்டுவந்தைதச் சாக்காகைவத்துச் சாடிவ ட்டாள்.
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ஊரின் வால் ேபால் அதன் முைனயல் இருந்த தன் ஓைல வீட்டுக்கு

வந்த ெசல்லக்கனி, கணவனிடம் களியம்ைமயன் அடாவடித்தனத்ைதச்

ெசால்லவல்ைல. எதுக்குச் ெசால்லணும். ெசான்னால், என்னாலதான்

ஒனக்குக் கஷ்டமுன்னு ெசால்லுவாவ. ‘குட்டாம் பட்டில மவராசா இருந்தாக்

கூட என் மவைளக் குடுக்கமாட்ேடன். குட்டுப் பட்ேட குனிஞ்ச ேபான

சன்னானுக்கா ெகாடுப்ேபன்’ என்று, அய்யாக்காரர் இவள் காதைல

அைசத்த ேபாதும், இவள் அைசயவல்ைல . ப டிவாதமாக, சன்னாைன

மணந்து ெகாண்டாள். ‘அப்புறமா… நான் இல்லம்ேபன். உடேன என்

ராசாத்தன்னு கன்னத்த ெதாடுவாவ… இஸ்த ரி ெபட்டிய வ ட்டுடுவாவ…

நாைளக்கு ெசான்னபடி ெசான்ன டயத்துல துணியக் குடுக்காட்டா நமக்கும்

ஊர்க்காரங்களுக்கும்என்னவத்தயாசம்.’

க ளியம்ைமைய நைனத்துக் ெகாண்ேட தூங்கயவள், அவைள

நைனத்துக்ெகாண்ேட எழுந்தாள். ’ெசருப்பு பஞ்சடுமுன்னு ேகட்டுட்டாேள…

ேகக்கட்டும்…

களியம்ைமயன் நைனைவ வலுக்கட்டாயமாக மனத்தலிருந்து

வலக்கவ ட்டு, முைளயல் கட்டியருந்த இரண்டு கழுைதகைள

அவழ்த்துவ ட்டு, பன்னர் ஒவ்ெவாரு கழுைதயன் முன்னங்கால்கைள

இைடெவளி ெகாடுத்துக் கயற்றால் கட்டினாள். கழுைதகள்

கைனத்துக்ெகாண்ேட, தத்த த் தத்த , கண்மாய்ப்பக்கம் ேபாய்

நன்றுெகாண்டன.

சத்த ரப்பட்ைடக் குளத்தல் இருந்து ெகாண்டுவரப்பட்ட ஒரு

மண்ைண ’ (உவர் மண்; க ராமிய ேசாப்புப் ெபாடி) குவயலாக்க வ ட்டு,

ெவளுக்கப்பட்டிருந்த துணிகைள அைடயாளம் பார்த்துப் ப ரித்துக்

ெகாண்டிருந்தாள். அவள் அருகல் இருந்த சன்னான், “துணிய அப்ப,

ப ரிக்கலாம்… ெமாதல்ல இந்தத் துணிகளுக்கு கஞ்ச ேபாடு பள்ள…’ ’ என்று

ெசால்லிவட்டு, உள்ளூர் வ .ஐ.ப .க்களின் துணிகைள எடுத்துேபாட்டுக்

ெகாண்டிருந்தேபாது, ெசவண்

ெசருமாவன் தங்ைகையக் கட்டினாலும் (ஒருேவைள அப்படிேய

கட்டியதாேலா) ெசவண்ெசருமாவுக்கு ெஜன்ம எத ரியாகப் ேபான அவர்
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ைமத்துனர் பலேவசம் அங்ேக ேதான்றனார். வந்ததும் வராததுமாக,”ஏள்ேள

ெசல்லக்கனி…. ஏன் ஒரு மாதுரி இருக்ேக…. சன்னான் அடிச்சானா?”

என்று ெசான்னேபாது, சன்னான், ”எங்கள்ள அப்படில்லாம் வழக்கமுல்ல

ெமாதலாளி,’ ’ என்றான்.

”ஏள்ளாமூஞ்சதூக்க க்க ட்டுஇருக்ேக….’ ’

ெசல்லக்கனி ெசான்னாள்:

’ ’ெதன்காசல ராசாத்த மாதுரி இருந்ேதன். இப்ப இங்க நாய க ட்டயும்

ேபயுங்க ட்டயும் ஏச்சுவாங்க ேவண்டியதருக்கு.”

“பட்டுன்னுஉடளா.” “ஒம்மமச்சனன்மவள்…. களியம்ம….. என்னேகக்கக்

கூடாத ேகள்வல்லாம் ேகட்டுட்டு…”

பலேவசம் ேதாைளத்தட்டிக் ெகாண்டார்.

” அவள் வஷயமாத்தான் வந்ேதன். ஒங்களுக்ேக ெதரியும். ெகாண்டான்

குடுத்தான்னுஎன்மவன்அக்னி ராசாவுக்கு ேகட்ேடன்…”

ெசல்லக்கனியால் ேபசாமல்இருக்கமுடியவல்ைல .

”ஆமாம். எங்க காதுலயும் வழுந்துது. பலேவசம் மவனுக்குக் குடுக்க றத

வ ட என் ெபாண்ண எருக்குழில ெவட்டிப் புைதச்ச டலாமுன்னு’ ஒம்ம

மச்சனன்ெசான்னாராேம. அக்கனிராசாவுக்குஎன்னகுைறயாம்? ெகாஞ்சம்

குடி. ெகாஞ்சம் ெபாம்புள சாவாசம். மத்தபடி நல்லவர்தான். இனும் ேபச

என்ன ப ரேயாஜனம்? ெமட்ராஸ் மாப்பள்ைளக்க ந ச்சயம் பண்ணியாச்ேச?

ஒம்ம ந ச்சய தாம்பூலத்துக்குகூப்புடல ேபாலுக்ேக…’ ’

‘’தானா அவன் கூப்புடப் ேபாறான் பாரு. நீ மட்டும் ெகாஞ்சம் தயவு

காட்டுனா ேபாதும். இந்தக் கல்யாணத்த நறுத்த ப்புடலாம்…”

சன்னான், எச்சரிக்ைகயானான். சுதாரிப்பாகப் ேபசனான்.

”இதுக்கு நாங்க என்ன பண்ண முடியும்? கல்யாணத்ைதக்

கைலக்கணுமுன்னாெமாட்டக் கடுதாச ேபாடணும்?’ ’

‘’ேபாடாம இருப்பனா… கல்யாண மாப்பள்ைள அப்பனும் எங்க
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ெசாந்தக்காரன்தான். ெமாட்ட லட்டர வ சாரிக்க ைபயேனாட தாத்தா வராரு.

பைழயகாலத்துமனுஷன். இப்பவஷயம்ஒன்ைகலதான்இருக்கு….”

’ ’நான் என்னய்யா பண்ணமுடியும்?”

“ெசால்றதக் ேகளுளா… அவரு பழய காலத்து மனுஷன்….

வண்ணாத்த க்குத் ெதரியாம எந்தக் ெகாம்பனும்ெகாம்பயும் காதல் பண்ண

முடியாதுன்னுநைனக்கறவரு. நீ ெநனச்சா

நறுத்த டலாம்…”

சன்னான், என்ன ேபசுவெதன்று புரியாமல் குழம்பய ேபாது, ெசல்லக்கனி

படபடப்பாகப் ேபசனாள்.

’ைபயேனாட தாத்தா எப்பவாராரு?”

‘’சாயங்காலம் என் வீட்டுக்கு வாராரு . நான் தங்கமான ெபாண்ணுன்னு

ெசால்லிட்டு எதுக்கும் வண்ணாத்த க ட்ட ேகளுமுன் னு ெசால்லுேவன்….

நீ ’மூணுமாசமா….. தீட்டுச் சீல ெவளுக்கலன்னு’ ெசால்லிடு . அவரு ,

ெபாண்ணுக்கு மூணுமாசமுன்னு தீர்மானிச்ச டுவாரு . சாயங்காலம் அவர

இங்ககூட்டிவரட்டுமா?”

ெசல்லக்கனி, ச றது ேயாச த்தாள். சன்னானின் ேகாபத்ைதப்

ெபாருட்படுத்தாமல் ந தானமாகப் ேபசனாள்.

“இங்க ேவண்டாம். ஒம்ம மச்சனனுக்கு உடம்புல்லாம் கண். பாவூர்

சத்த ரத்த ற்குத் துணிெகாண்டு ேபாேறன். பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கம் ந க்கச்

ெசால்லும், அைடயாளத்துக்கு ஒம்ம கெடக்குட்டி ெபாண்ண அனுப்பைவயும்.

நீரு வராண்டாம். ஏன்னா, சந்ேதகம் வரப்படாது. நான் முடிச்சடுேறன்…

என்ைன அவமானமா ேபசுன களியம்ைமைய ைவக்க ேவண்டிய இடத்துல

வச்சாத்தான் என் மனசு ஆறும். அவளுக்கு ஒம்ம குடிகார மவன்தான்

லாயக்கு.”

பலேவசம், ேலசாக ஏற்பட்ட ேகாபத்ைதச் ச ரிப்பால் மைறத்துக்

ெகாண்டார்.

“இந்தாடா சன்னான், இருநூறு ரூபாய். ஒரு கழுத வாங்கணுமுன்னு
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ெசான்னல்லா? என் ேபருல ஒரு கழுைத வாங்கு. இது கடன்தான். வட்டி

வாண்டாம். ெசௗரியப்படும் ேபாது பணத்ைதக்ெகாடு” என்றார்.

சன்னான்பணத்ைதவாங்க க் ெகாள்ளவல்ைல. ெசல்லக்கனி வாங்க க்

ெகாண்டாள்.

த ட்டமிட்டபடி, அவள் பாவூர் சத்த ரத்தல், ைபயனின் தாத்தாவ டம்

ெசால்ல ேவண்டியைத, ெசால்ல ேவண்டியமுைறயல்ெசால்லிவட்டாள்.

ஒருவாரம்ஓடியது.

களியம்ைமயன் கல்யாணம் ேமளதாளத்துடன், பத்தாய ரம் ரூபாய்

வரதட்சைணயுடன், த றந்த கார் ஊர்வலத்துடன் நல்லபடியாக முடிந்தது.

இலவுகாத்த பலேவசமும், கல்யாணத்தல், ேவண்டா ெவறுப்பாகக் கலந்து

ெகாண்டார். ஒரு ேவைள மாப்பள்ைள, தாலி கட்டுற சமயத்தல் கலாட்டா

ெசய்யலாம் என்றும், அந்த இடத்தல் மகைன அமர்த்த வ டலாம் என்றும்

நைனத்தருந்தார். தாலி கட்டப்படும்ேபாது, அவருக்குத் தன் கழுத்ைத

எவேராஅறுப்பது ேபாலிருந்தது.

ெசல்லக்கனி, கல்யாணப் பந்தலுக்குள்ேள வண்ண வண்ணச்

ேசைலகைளக் கட்டிய கைளப்பல், ெவற்றைலைய குதப்ப க் ெகாண்டு,

தன் வீட்டில் சன்னான் மடியல் பட்டும் படாமலும் தைல ைவத்தருந்தேபாது,

பலேவசம்,ஆேவசமாகவந்துஅலறனார்.

‘’கைடசல ஒன் புத்தய காட்டிட்டிேய! மாப்பள்ள தாத்தாக ட்ேட

களியம்ைமைய மாத ரி ஒழுக்கமுள்ளவள் பாக்க முடியாதுன்னு

ெசான்னியாேம? அந்த க ழவன்நீ ெசான்னத எல்லார் மத்தயலும் பட்டுன்னு

உடச்ச ட்டான். இப்படியாளாஅடுத்துக்ெகடுக்கது?”

ெசல்லக்கனிஅைமதயாகப் ேபசனாள்.

’ ’நானாஅடுத்துக்ெகடுக்கப் பார்த்தது. இல்லநீயா…”

’ ’பன்னஎதுக்குளா நான்ெசான்னபடிெசால்ேறன்னுெசான்ேன?”

‘’நான் அப்படிச் ெசால்லாட்டா நீரு ேவற யாரயாவது ப டிச்ச அந்த அம்மா

கல்யாணத்தெகடுத்தருப்பீரு.”
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’ ’வுன்னைகயக்காலஒடிக்கனா…. இல்லியான்னுபாரு!”

“க ளியம்ைம தலக்கறுக்குல என்ைனப் ேபசுனது உண்ைமதான். அது

அகங்காரி என்றதும் உண்ைமதான். அதுக்காக நான் பதலுக்குப் பதலா

ேபசலாேம தவ ர ெசய்யலாமா? ஒரு ெபாண்ேணாட வாழ்வ குைலக்கற

அளவுக்கு நான் ேமாசமாைனவ இல்ல. ஏன்னா நான் அழுக்க எடுத்த ட்டு

சுத்தத்ைதகுடுக்க றவ.”

பலேவசம் புரிந்து ெகாண்டார். மீைச துடிக்க, உதடுகள் துள்ள, கண்கள்

எரிய, அவர்கைளக் ேகாபமாகப் பார்த்துவ ட்டுெவளிேயறனார்.
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3. ஒரு நட்பின் ஆன்மா

அன்று அலுவலகத்தல் எனக்கு ஏகப்பட்ட ேவைல. காைலயல் எட்டு

மணிக்ேக வந்துவ ட்ேடன். கம்ெபனி சம்பந்தமாக, அரசாங்கம் அனுப்பய

தாக்கீது ஒன்றுக்கு வளக்கம் ெகாடுக்கும் ’ட்ராஃப்ைடத் தயாரிக்க ேவண்டும்.

தனிப்பட்ட நலனுக்காக , ச ல வளம்பரங்களுக்கு அளவுக்கு மீற ப் பணம்

ெகாடுத்ததாக, ச ல பங்குதாரர்கள் ெஜனரல் பாடிகூட்டத்தல் ேகட்கப்ேபாகும்

ேகள்வகைள நாேன கற்பைன ெசய்து, நாேன பதல் தயாரிக்க ேவண்டும்

என்றுஎம். டி. ெசால்லிவ ட்டார்.

ேபாதாக் குைறக்கு, ஆடிட்காரர்கள், கண்ட கண்ட ரிஜிஸ்டர்கைள

எல்லாம் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தார்கள். கம்ெபனி சம்பந்தப்பட்ட முடிவுகைள

ேமற்ெகாள்ளும்ேபாது என்ைனக் கலந்தாேலாச க்காத எம். டி. இப்ேபாது

நான் சம்பந்தப்படாத வவகாரங்களுக்கு பதல் வைரயும்படி ெசான்னது,

எனக்கு எரிச்சைலக் ெகாடுத்தது. அைத அவரிடம் காட்ட முடியாமல்,

‘மத்த யானம் என்ன குழம்பு ைவக்க ேவண்டும்?’ என்று ெடலிேபான் ெசய்த

மைனவய டம் ‘மண்ணாங்கட்டிையயும் மருதாணி இைலையயும் ைவ’ என்று

ேகாபமாகப் ேபச , ேவகமாக ெடலிேபாைனைவத்ேதன்.

இந்தச் சூழ்நைலயல், பயூன் என் ேமைஜயல் ைவத்துவ ட்டுப்

ேபாயருந்த வ ச ட்டிங் கார்ைட நான் பார்க்கவல்ைல. பயூன் வந்து,

‘நீங்க பார்க்க முடியுமா, முடியாதா? என்று ேகட்டுட்டு வரச் ெசான்னார்’

என்று ெசால்லி, கார்ைடத் தூக்க ப்ப டித்துக் காண்பத்தேபாதுதான்

எனக்குத் தூக்க வாரிப் ேபாட்டது. ேமாகன் - என் பால்ய நண்பன்,

என்ைனப் பார்க்க வந்தருக்க றான். நான் நாற்காலியல் இருந்து எழுந்த

அவசரத்ைதப்பார்த்துப்புரிந்துெகாண்டபயூன்,ெவளிேயேபாய்ேமாகைனக்

கூட்டிக்ெகாண்டு வந்தான். வந்தவைன நான் அப்படிேய கட்டிப் ப டித்துக்

ெகாண்ேடன்.

“வாடா ேமாகன்…அத க ேநரம் காத்துஇருந்தயா?”

”ஏண்டா… ெபர்ஸனல் மாேனஜரானதும் கண்ணு ெதரியலிேயா? நீ…
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டில்லிக்கு ராஜாவானாலும்எனக்குச் சந்த ரன்தானடா? உம்… மறந்துட்ட….’ ’

“மறக்கலடா …” “அப்ேபா… மறக்காமத்தான்காக்கவச்ச ேயா?”

”ேநா….. ேநா….. நான் நீ அனுப்பனகார்ைட சத்தயமாய்ப் பாக்கல…’ ’

“ெராம்ப பஸிேயா?”

‘’நாய்க்கு ேவைலயுமில்ல…உட்கார்ந்தருக்க ேநரமுமில்லன்னுபழெமாழி

ெசால்லுவாங்கள்ள அந்தக் கைத தான் நம்ம கைதயும்…. என்ன டா

சாப்படுற…”

”எது கைடச்சாலும்.’ ’

நான், ேமாகைனேய பார்த்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். கல்லூரியல்

நான் வறுைமயல் வாடிக் ெகாண்டிருந்தேபாது, எனக்குத் ேதைவயான

ேபாெதல்லாம் உதவ ெசய்தவன் இவன். படிப்பு முடிந்ததும் ேவைலக்கு

மனுப் ேபாட ேவண்டுெமன்றால், அப்ளிேகஷன்பாரங்கைளமட்டுமில்லாமல்,

ேதைவயானேபாஸ்டல்ஆர்டர்கைளயும்’ வாங்க வருபவன்இவன்.

ஒரு தடைவ, களார்க் ேவைலக்குரிய வண்ணப்பம்ஒன்ைற நான்பூர்த்த

ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது ‘மைடயா, இந்த ேவைல என்ைனமாத ரி கஜினி

முகம்மதுகளுக்காக இருக்கு. அறுநூறு ரூபாய்க்குக் குைறந்த ேவைலக்கு

மனுப் ேபாட்டால், ெதாைலச்ச ப்படுேவன்’ என்று ெசல்லமாக அதட்டி, அந்த

வண்ணப்பத்ைதக் க ழித்துப் ேபாட்டவன்இவன்.

பள்ளிக்கூடக் காலத்தல் இருந்ேத நாங்கள் உய ர் நண்பர்கள். ப . யூ.

ஸி.ைய பல தடைவ சந்த த்த அவன், இறுதயாக அரசாங்க இலாகா ஒன்றல்

களார்க்காகச் ேசர்ந்தான். நானும் அவனுடன் தங்க க்ெகாண்ேட படித்ேதன்.

சம்பளத்தல் கால்வாசைய எனக்குச் ெசலவ ட்டு வடுவான். அவனுக்குத்

தருமணமானதும், நான் பைழயபடி ஹாஸ்டலுக்குப் ேபாக முயற்ச த்ேதன்.

அவன் வடவல்ைல. அவன் மைனவயும் என்ைனச் ெசாந்த சேகாதரனாக

நைனத்தாள். அவர்கள் ெசய்தருக்கும் உதவைய ரூபாய்க் கணக்கல்

பார்த்தால், இப்ேபாது நான் வாங்கும் சம்பளத்த ற்கு, சாதாரணம். ஆனால்

மத ப்பு…? என்னால் ஈடுகட்டமுடியாது.
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ஒருநாள் -

வழக்கமாக என்ைன அதட்டிக் கூப்படும் ேமாகன், சந்த ரா’ என்று என்

ெபயருக்குரிய ேகாளத்தன் குளிர்ச்ச யுடன் கூப்ப ட்டான். அவன் மைனவ ,

வழக்கத்த ற்கு மாறாக, கதவுக்குப் பன்னால் நன்று ெகாண்டு, தைலைய

மட்டும் காண்பத்துக் ெகாண்டிருந்தாள். ேமாகன், எடுத்த எடுப்ப ேலேய

ேகட்டுவ ட்டான்.

‘’ஏண்டா….. என்மச்சனிஇந்த ராைவப் பற்ற என்னடா நைனக்க ேற…”

’ ’ அவளுக்ெகன்னடா…. ஆய ரத்தல்ஒருத்த ….’ ’

“நீயும்ஆய ரத்தல்ஒருவனாஆகறாயா?”

“என்னடா ெசால்ற?”

‘’குழந்ைதக்கு இதுக்கு ேமல் ெசால்லணுமாக்கும். அவைள உனக்குக்

ெகாடுக்கலாமுன்னுதீர்மானிச்ச ட்ேடாம்…”

நான் வந்துப் ேபாேனன். இதற்குள் அவன் மைனவ , புன்னைக

பூக்க ெவளிேய வந்துவ ட்டாள். எனக்கு என்ன ெசால்வெதன்ேற

ெதரியவல்ைல . கூடப் ப றக்காத சேகாதரர்களாகஇருக்கும் எங்கள்உறைவ

நைலநறுத்தத்தான் அவன் இந்தத் தீர்மானத்ைதச் ெசால்க றான் என்பது

புரிந்தது. ெசால்லப் ேபானால், ‘ைமத்துனிக்கு மாப்பள்ைள பார்க்க றான்

என்பைதவ ட, எனக்குப் ெபண் பார்க்க றான்’ என்பேத ெபாருந்தும். எனக்கு

அவனதுஅந்தரங்க சுத்த புரிந்தது.

ஆனால் என் மாமா மகள் எனக்கு எழுதய காதல் கடிதங்களில்

சலவற்ைற அவேன பலவந்தமாகப் படுங்க ப் படித்தருக்க றான். ஒரு

கடிதத்தல், ‘அத்தான், உங்கள் நண்பர் ேமாகன் ெசய்யும் உதவகைளப்

பற்ற எழுதயருந்தீர்கள். கல்லூரியல் முதலாவதாக வந்த உங்கைள,

எப்படியாவது ஒரு நல்ல பதவயல் ைவப்பதற்கு அவர் எடுத்துக் ெகாள்ளும்

முயற்சையப் பற்ற எழுதயருந்தீர்கள். எனக்கு என்னேமா, அவர் மீது

ேகாபந்தான் வருகறது. உங்கைள ேமேல ேமேல ெகாண்டு ேபாய், எனக்கு

எட்டாக்கனியாக ஆக்க வடுவாேரா என்று பயமாயும் இருக்கறது. எனக்கு
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நீங்கள் கைடக்க ேவண்டும் என்றால் உங்களுக்குப் ெபரிய ேவைல

கைடக்கக்கூடாது என்ற எண்ணம்ஏற்படுகறது. இதுஅப்பட்டமானசுயநலம்

என்பைத உணரும் ேபாது, என்ைன நாேன ெவறுக்க ேறன். ஆனால் ஒரு

ஆறுதல்; நீங்கள் வழி தவற ப் ேபானாலும், உங்கள் நண்பரிடம் முைறய ட்டு

நான்உங்கைளஅபகரித்துக் ெகாள்ளலாம் என்ற நம்ப க்ைகயும்இருக்கறது’

என்றுகுற ப்ப ட்டிருந்தாள். இைதப் படித்ததும் ேமாகன் த க்க த் தணறனான்.

அவன்ேபசும்ேபாதுஅவன்குரல்தழுதழுத்தது.

‘ஒருேவைள அந்தப் ெபாண்ணு பயப்படறதுமாத ரி… நீ வழி தவறனால்,

மவேனஒன்ைகயக்காலமுற ச்ச ப்புடுேவன்’என்றுநஜமாகேவமிரட்டினான்.

ஆைகயால் அவன் தன் ைமத்துனிையக் கட்டிக் ெகாள்ளும்படி ெசான்னதல்

ஆச்சரியப்பட்டு, ஓரளவு ேகாபப்பட்டு ேபசாமல் இருந்ேதன். மீண்டும்

அவன்தான்ேபசனான்.

”என்னடா… பதல்ெசால்லுடா!’ ’

“ெமௗனம் சம்மதத்துக்குஅைடயாளந்தாேன” என்றாள்அவன்மைனவ .

”நீ சும்மாஇரு… பாப்பா ெசால்லட்டும்.’ ’

“ஏண்டா … நான்வழிதவற ப் ேபானால்… நீ ைகையக்காைலமுற ச்சாலும்

முற ப்ப ேய.’ ’ ேமாகன் நான் ெசால்வைதப் புரிந்துெகாண்டவன் ேபால்

தடுக்க ட்டான்.

”ஐயம் ஸாரி… சந்த ரன்… நான் ெராம்ப சுயநலவாதயா மாற ட்ேடன்.

பருந்து தன் குஞ்சுகைள குஷப்படுத்தறதுக்காக, ேகாழிக் குஞ்சுகைளப்

ப டிக்க றது மாத ரி… நான் உன்ைன என்க ட்ட நைலப்படுத்த… அந்தப்

ெபாண்ைணப்பற்ற க் கவைலப்படாமல்இருந்த ட்ேடன்….. ஐ யம்ஸாரி….

எல்லாம் இவளால் தான். தன் தங்கச்சைய உனக்குக்

ெகாடுத்த டணுமுன்னுஒத்தக் கால்லந க்க றா….”

“இப்பக் கூடச் ெசால்ேறன் ேமாகன், நான் உனக்கு ஒருநாள் டயம்

ெகாடுக்க ேறன். நீ கட்டுன்னுெசான்னால்கட்டிடேறன்.”

“ேடாண்ட் ப ஸில்லி. நீ மட்டும்… ஒன் மாமா ெபாண்ணு கழுத்துல தாலி
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கட்டல…. இப்பவும் ெசால்ேறன்… ைகையக் காைல உைடச்சடுேவன்.” அவன்

மைனவ அதற்கு ேமல் ந ற்கவல்ைல . ைககள் ஒடிந்தது மாத ரி உள்ேள

கட்டிலில்ேபாய்ப் படுத்துக்ெகாண்டாள்.

அதற்குப் ப றகு, ேமாகனின் மைனவ ேபாக்கல் ெபரிய மாறுதல்

ஏற்பட்டது. சாப்பாட்டுத் தட்ைட ‘டங்’ என்று ைவப்பாள். முனங்கக் ெகாண்ேட

பரிமாறுவாள். கணவன்மீதுகாரணம்இல்லாமல்எரிந்துவழுவாள். என்ைன

, அவள் அன்னியமாக நடத்துவது அவனுக்குத் ெதரிந்து, அவன் அவேளாடு

சண்ைட ேபாடக்கூடிய கட்டம் வந்து வ ட்டைத நான் புரிந்துெகாண்ேடன்.

இவ்வளவுக்கும் அடிப்பைட அன்புதான் என்பைதப் புரிந்துெகாண்டதால்

என்னால் அவைள ெவறுக்கவும் முடியவல்ைல . அேத சமயம், முன்ைன

மாத ரி சகஜமாகப் பழகவும்முடியவல்ைல .

தம்பத க்குள் நான் வ ரிசலாக இருக்கக்கூடாது என்று நைனத்துக்

ெகாண்டிருந்த எனக்கு ெசன்ைனக்கு மாற்றல் வந்தது. அதற்குப் ப றகு

மாமன் மகேளாடு கல்யாணம். ேமாகன் மட்டும் வந்தருந்தான். எங்கள்

இருவருக்கும் இைடேய ஒரு தடுப்பு வழுந்துவ ட்டது, இருவருக்கும் புரிந்தது.

ஒருேவைள, அவன், அன்பனால் வடுத்த உறவன் அைழப்ைப ஏற்க

முடியவல்ைலேய என்பதால் அவைன ேநராகப் பார்க்கக் கூசய என்ைன

,உதாசீனப்படுத்துவதாக நைனத்துக்ெகாண்டாேனா என்னேவா!

நான்ைகந்து ஆண்டுவைர ேபானேத ெதரியவல்ைல இரண்டு மூன்று

கடிதங்கள் ேபாட்ேடன். இயல்ப ேலேய ேசாம்ேபறயான அவன், பத ேல

ேபாடவல்ைல . ஒருேவைள மைனவக்காரி என் கடிதங்கைள அவனிடம்

காட்டவல்ைலேயா என்னேவா!

அதற்குப் ப றகு இப்ேபாதுதான் நான் ேமாகைனப் பார்க்க ேறன். அவன்

என்ைனேய பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான். எங்களுக்குள் ெமௗனம் ஒரு

ெமாழியாய ற்று. புன்னைக, கடந்த காலத்தன் ப ரசுரமாய ற்று. இதற்குள்,

இரண்டு மூன்று தடைவ மாேனஜர் இண்டர்காமில் ேபசவ ட்டார். ேமாகன்

புரிந்துெகாண்டான்.

”அப்புறம்…. ஒரு வஷயம்டா… எனக்கு ெநருங்கனவர் ஒருவரு… ஒரு
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ேவைலேபாட்டுக்ெகாடு…’ ’

“என்னடா…. என்ைபயல் ேவைலஇருக்கறதுமாத ரி ேகக்குற.”

“நீ யாருக்கும் ச பாரிசு ெசய்யறதல்ைலயா?”

“அைத ஏன் ேகக்குற… ேவண்டியவங்க ெசால்றாங்கேளன்னு… ேவற

கம்ெபனியல இருக்கற எக்ஸிகயூட்டிவ் ஃப ரண்ட்ஸ் க ட்டச் ெசால்லி…

நைறயப் ேபருக்கு ேவைல வாங்க க் ெகாடுத்ேதன். அப்புறந்தான்

வஷயம் ெதரிந்தது, என்க ட்ட யாைரயாவது கூட்டிக்க ட்டு வருகறவங்க

ேரட் ேபச க்க ட்டு வந்தருக்காங்கன்னு. எனக்கு ஆய ரம் ெரண்டாய ரம்

ெகாடுக்கணுமுன்னு …. அப்பாவ இைளஞர்கள் க ட்ட வசூலிச்சருக்காங்க….

இந்தக் காலத்துல…யாைரயும் நம்புறாப் ேபாலஇல்லடா.”

“ஏண்டா சுத்த வைளச்ச ப் ேபசுற? எனக்கு ெராம்ப ேவண்டியவரு.

ஒன்னால… ேவைலெகாடுக்கமுடியுமா…முடியாதா?”

’ேடய்…. இன்னும் பறத்தயாருக்கு உதவணுங்கற புத்த உன்ைன வட்டுப்

ேபாகலியா? எனக்குஉதவுேன.. அதனாலஉனக்குஎன்னகைடச்சுது?”

”ேடய்… டிப்ளமாஸில்லாம் ேவண்டாம்….. எனக்கு அவரு ெராம்ப

ேவண்டியவரு. என்ைனேயநம்ப க்க ட்டுஇருக்காரு.’ ’

”ேவைல கைடக்க ற வைரக்கும் காைலப்ப டிப்பாங்க….. அப்புறம்

தைலையப் ப டிப்பாங்க…உனக்குஏன்?’ ’

” உம்… உன்ைனச் ெசால்லிக் குற்றமில்ைல. எனக்கு இன்னும் ேவணும்.

எல்லாம் எனக்கு வாய்ச்சவளால. அறவு ெகட்ட மூேதவ …. சந்த ரன்

மாறயருப்பாண்டி , அவன் க ட்ட உதவக்குப் ேபாகக்கூடாதுன்ேனன்….

ேகட்டாத்தாேன.”

“தங்கச்ச ச பாரிசா… மைடயா , முதல்ேலஇைதச்ெசான்னால்என்ன ?”

‘’என் வீட்ல ஒரு ேபார்ஷைன புதுசா கல்யாணம் ஆன ஒரு ேஜாடிக்கு

வ ட்ேடன். அவனுக்கு ஏேதா ஒரு கம்ெபனில ேவைல. மூணு மாசத்துக்கு

முன்னால கம்ெபனிையஇழுத்துமூடிட்டாங்க. நான்வீட்ைடக் காலி பண்ணச்

ெசான்ேனன். ஆனால் உன் தங்கச்ச க்காரி இவன் மைனவக்குக் ’குேளாஸ்’

www.Kaniyam.com 29 FreeTamilEbooks.com



ஒருசாத்தயத்தன்அழுைக சு. சமுத்த ர

ஃப ரண்டா மாற ட்டாள். எனக்குத் ெதரியாமேல அரிச க ரிச ெயல்லாம்

ெகாடுக்க றாள். நான் சத்தம் ேபாட்டால் அழுவுறாள். எப்படியும் ச ேநக த

புருஷனுக்கு நான் எம்ப்ளாய்ெமன்ட் ஆபீஸராய் மாறணுமாம். என்ன

பண்றது. ஏற்கனேவ அவளுக்கு ஒரு ஏமாற்றம். இதுலயும் ஏமாற்றமுன்னா

ஹார்ட்அட்டாக் தான்வரும்….”

எனக்குஅவன்குத்தல் புரிந்தது. சமாளித்ேதன்.

’ ’ஏண்டா இல்லாதது ெபால்லாதெதல்லாம் கற்பைன பண்ற? அந்த

ஆளுக்கு ேவைலதாேன ேவணும் ! ெகாஞ்சம் டயம் ெகாடு. ஆனால் ஒரு

ந பந்தைன.”

“என்னடா புதுக்குண்டு?”

”நீயும் தங்கச்ச யும் என் வீட்டுக்கு வரணும்… அப்புறந்தான் ேவைலையப்

பற்ற ேயாச ப்ேபன்…’ ’

“கண்டிப்பாவர்ேறாம். ஆனால்இைதயும்அைதயும்முடிச்ச ப் ேபாடாேத.”

இப்ேபாது மாேனஜிங் ைடரக்டர் என்ைன உடனடியாகப் பார்க்கும்படி

இன்டர்காமில் ேபசவ ட்டார். என் ேவைலப் பளுைவப் புரிந்து ெகாண்டவன்

ேபால், ேமாகன், நான்எவ்வளவுெசால்லியும் ேகளாமல் ேபாய்வ ட்டான்.

எம். டி. ய டம் ேபசவ ட்டு வந்த என் ச ந்ைத முழுதும் அவேன

வயாப த்தருந்தான். ஆசாமி எப்படி மாற வ ட்டான்! ஒரு வார்த்ைத

’உன் ெபாண்டாட்டி, ப ள்ைளங்க ெசௗக்கயமா’ன்னு ேகட்கவல்ைல.

நீண்ட நாட்களுக்குப் ப றகு சந்த ப்பதல் ஏற்படும் ஒரு துள்ளேலா, ஒரு

அன்னிேயான்னியேமாஅவனிடம்இல்ைல. முகத்தல்மக ழ்ச்ச க்குப்பதலாக

ஒருவத ேபரத்தன் சாயல்தான் ெதரிந்தது. எைதேயா பற ெகாடுத்த ஏக்கம்

ெதரிந்தது.

த டுத ப்ெபன்று, ேமாகன், அவன் மைனவ , அவள் மடியல் ஒரு குழந்ைத,

இன்ெனாரு இளம் ேஜாடி, என் அலுவலக அைறக்குள் வந்து நன்றார்கள்.

வயப்பல் என்னால் அவர்கைள உட்காரக்கூடச் ெசால்ல முடியவல்ைல

. ேமாகன், இப்ேபாது உரிைமேயாடு ேபசனான் என்பைத வ ட, அப்படிப்
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ேபசுவதற்குமுயற்ச ெசய்தான்என்ேறெசால்லலாம்.

”ேடய்…. நான் ெசான்னது இவர்தான்… ெபயர் ேகாபாலன். நாலுமாசமா

ேவைலஇல்லாமல்தண்டாடுறார். இவருக்கு ேவைல

ெகாடுத்தால்… எனக்குக்ெகாடுத்ததுமாத ரி.’ ’

நான், ேகாபாலைன ேநாட்டம் வ ட்ேடன். சாதாரணமான உயரம்

என்றாலும், கழுத்ைதச் சுருக்க ைவத்துக் ெகாண்டு அவன் நன்ற முைறயல்

குள்ளமாகத் ேதான்றனான். நாற்காலிையக் ெகட்டியாகப் ப டித்துக்

ெகாண்டு,அவன்உட்கார்ந்தருப்பைதப் பார்த்ததும், அவன்

ெசாந்தக் காலில் நற்க சுய ைதரியம் இல்லாதவன் என்று,

மேனாதத்துவத்ைதப் பாடமாகப் படித்த எனக்கு நன்றாகப் புரிந்தது. அவன்

கண்கள் இன்டர்காைமேய ெவறத்துப் பார்த்தன. மனுஷனுக்கு ேவைல

கைடக்குமா என்பைதத் ெதரிந்து ெகாள்வைதவ ட, அந்த இன்டர்காம்,

ெமாஸாய க் தைர, டிஸ்டம்பர் அடித்த சுவர்கள் ஆகயவற்ைறப்பற்ற த்

ெதரிந்துெகாள்வதல் அக்கைற அதகம் இருப்பதுேபால் ேதான்றயது.

அவனது ‘குணாத சயங்களுக்கு’ ஈடுகட்டுவதுேபால் இருந்தாள் அவன்

மைனவ . இருபத்த ரண்டு வயதருக்கலாம்; ெசக்ஸியான பார்ைவ;

அதற்ேகற்றஉடம்பு. அசாத்தயமானநம்ப க்ைக. அலட்டிக்காத ேதாரைண.

‘’ஏண்டா, தங்கச்சையயும் இந்தப் ெபாண்ைணயும் என் வீட்ல வ ட்டுட்டு

வந்தருக்கலாேம…”

’ஐ யம்ஸாரி…. உன்ஆபீஸ்ெடேகாரத்ைதக் கைலச்ச ட்ேடன்.”

“மைடயா, நான் அந்த அர்த்தத்தல் ெசால்லல. தங்கச்ச முதன் முதலில்

இப்ேபாதான் வந்தருக்கு. என் ஒய்ஃப் எவ்வளவு சந்ேதாஷப்படுவாள்

ெதரியுமா?”

நான்ெடலிேபாைனச்சுழற்றப் ேபாேனன். ேமாகன்ரிஸீவைரப் படுங்க க்

கீேழைவத்தான்.

“இப்ேபா அவசரமா ஊருக்குக் களம்ப க் ெகாண்டு இருக்ேகாம்.

நாைளக்கு என் மச்சனிக்குக் கல்யாணம். தருத்தணிக்குப் ேபாய ட்டு வர்ற

வழி. இது…’ ’
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“மாப்பள்ைளயாருடா?’ ’

‘’உன்னமாத ரிேயஒருஆபீஸர்.”

” அப்படின்னாவீட்டுக்குவரலியா?”

“இன்ெனாரு நாைளக்கு வர்ேறாம். அப்புறம், இவரு ேவைல வஷயம்

என்னடாஆச்சு?”

“அவ்வளவு சீக்க ரத்துல முடிஞ்சடுமா. எங்ேகயாவது ேவகன்ஸி

வரும்ேபாதுெசால்ேறன்.”

“நான் ஒருத்தன் ேவல ெமனக்ெகட்டு உன்க ட்ட ப ச்ைச ேகக்க வந்ேதன்

பாரு… எல்லாம் இவளால. அவன் மாற ட்டாண்டி, மாற ட்டாண்டின்னு

ெசான்ேனன். அறவு ெகட்ட கழுத என் வார்த்ைதையக் ேகட்டாத்தாேன.

ஏண்டி, நான்ெசான்ேனேனேகட்டியாடி! உன்னாலஎனக்குத்தான்அவமானம்.

புருஷைனவட ச ேநக த அவளுக்குஉசத்தயாய்ப் ேபாச்சு.”

’ ’ேடய் ஏண்டா தங்கச்சையஇப்டி மிரட்டுற?”

’ ’மிரட்டுேறனா? வீட்டுக்கு வரட்டும், அவள் என்ன கதயா ஆகப் ேபாறாள்

பாரு.”

“அண்ணா , இந்தப் ெபாண்ணுகட்ட என் உயைரேய வச்சருக்ேகன்.

எப்படியாவதுஒருேவைலவாங்க க்ெகாடுத்தடுங்க. இல்ேலன்னா நான்…’ ’

ேமாகன் மைனவ கண்கைளத் துைடத்துக் ெகாண்டாள். என்னால்

தாளமுடியவல்ைல .

“இன்னும் பதைனந்து நாைளயல் எப்படியாவது ஒரு ேவைலயல்

அவைன வாரிப் ேபாட்டுடுேறன். இந்தத் தடைவ உன்ைன ஏமாத்தமாட்ேடன்”

என்ேறன். ேமாகனின் மைனவ ேலசாகச் ச ரித்தாள். அவள் ச ேநக த ேயா,

அவள் புருஷன்காரனுக்கு ேவைல வாங்க க் ெகாடுப்பது என் கடைம என்பது

மாத ரி ‘அசால்டாக’ உட்கார்ந்தருந்தாள். அவள் புருஷன் இப்ேபாது காட்ேரஜ்

பீேராைவப் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தான். ேமாகன் சந்ேதாஷம் தாங்காமல்

சீட்டியடித்தான்.

அந்தக் ேகாஷ்டி, என்வீட்டுக்குவராமேல ேபாய்வ ட்டது.
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பதைனந்து நாள் ெகடுவல், பத்து நாளிேலேய ஒரு கம்ெபனியல்

காலியாக இருந்த ஸ்ேடார் கீப்பர்’ ேவைலைய ரிசர்வ் ெசய்துவ ட்ேடன்.

சம்பந்தப்பட்ட ெபர்ஸனல் மாேனஜர் சம்மத த்து வ ட்டதாகவும், ேவைலைய

ஒப்புக்ெகாள்ளும்படியும் ேமாகனுக்குக்கடிதம் ேபாட்டுவ ட்ேடன்.

இந்தச் சமயத்தல் மதுைரக்கு ஆபீஸ் வஷயமாகப் ேபாக ேவண்டியது

இருந்தது . ேமாகன் வீட்டிற்குப் ேபாேனன். தங்கச்ச ய டம், அவள்

ச ேநக த க்குக் கைடத்த புதய வாழ்க்ைகையப் பற்ற த் ெதரிவ த்து,

அந்த மக ழ்ச்சையப் பக ர்ந்துெகாள்ள நைனத்ேதன். அேதாடு, பைழய

ேகாபத்ைதயும் புதயஉதவயால் ேபாக்கவ டலாம்!

ேமாகன் வீட்டில் இல்ைல. அவன் மைனவ அழுது கைளத்துப் ேபானவள்

ேபால் உட்கார்ந்தருந்தாள். ‘வாங்கண்ணா’ என்று ெசான்னாேள தவ ர

ெசால்லில் ஒரு உற்சாகம் இல்ைல. எனக்கு ஓரளவு ஏமாற்றந்தான்;

ெவளிக்குக் காட்டிக் ெகாள்ளவல்ைல.

“தங்கச்ச , கைடச யல அவனுக்கு ேவைல கைடச்சுட்டுது. இன்னும்

ெரண்டு நாைளயல ேவைலயல ேசர்ந்துடலாம்….. என்னம்மா, ஏன் அழுவுற?

நான்ெகாடுத்துநீ வாங்க ேவண்டியதருக்குன்னா? எதுக்கும்மாஅழுவுற?”

அவள் இரண்டு நமிடம் வைர ஏங்க ஏங்க அழுதாள். ப றகு, அழுது

வ ட்ேடாேம என்று அவமானப்பட்டவள் ேபால் கண்கைளத் துைடத்துக்

ெகாண்டாள். என்ைனமருட்ச ேயாடு பார்த்தாள்.

“எதுக்கும்மாஅழுவுற?”

“உங்கக ட்டெசால்றதுக்குஎன்னண்ணா. அவருஅந்தப்ெபாண்ணுகூட….

அந்தப் ெபாண்ணுகூட…அவள்புருஷன்அைரலூஸ்…’ ’ -

எனக்கு அந்த வீேட இடிந்து என் தைலயல் வழுந்தது ேபால் இருந்தது.

எந்தப் ெபண்ைணயும் ெசாந்தச் சேகாதரி ேபால் கருதும் ேமாகனுக்கா இந்த

வ பத்து? நான் ச றதுேநரம்அைசவற்றஜடமாேனன்.

“அப்படின்னா நீ ஏம்மா ேவைல வாங்க க் ெகாடுக்கணுமுன்னு என்க ட்ட

ெசான்ேன? உன்முகத்துக்காகத் தான்நான்…”
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”நான் உங்கக ட்ட வந்து ெசால்லணுமுன்னு என்ைன

பலவந்தப்படுத்துனாரு. அண்ணா ! எனக்கு அவங்க ெரண்டு ேபைரயும்

கட்ேடாட ப டிக்கல. இப்ேபா அவேளாட அத காரந்தான். ெரண்டாவது

தாரங்கூட இப்படி நடக்க மாட்டாள். அவள் புருஷனுக்கு ேவைல

வாங்க க் ெகாடுத்து அவங்கைள எங்ேகயும் ேபாகவ டாமல் ைகக்குள்

ேபாட்டுக்க டணுமுன்னு நைனக்கறாரு. தாலி கட்டின மைனவையேய

இதுக்கு உடந்ைதயாய் இருக்கச் ெசால்லி ந ர்ப்பந்த க்க றது எங்ேகயாவது

பார்த்தருக்கீங்களா…? அண்ணா…’ ’

“இைத நீ ெபாறுத்துக் கடுறதா? என்க ட்ேடேயெபாய்ெசால்லிட்டிேய?”

“நான் என்னண்ணா பண்ண முடியும்? நான் உங்கக ட்ட ச பாரிசு

ெசய்யாட்டா ெசத்துப் ேபாயடுேவன்னு குத ச்சாரு. இவர வ ட்டுட்டு

ஊருக்குப் ேபானால் என்ன வதமாகப் ேபசுவாங்கன்னு உங்களுக்ேக

ெதரியும்… அதனாலதான் அழுைகைய அடக்க க்க ட்டு, பல ேபர்க ட்ட

ஏச்சு வாங்கறைதவ ட கட்டின புருஷன்க ட்ேடேய ஏச்சு வாங்கலாமுன்னு

நைனச்சு ச பாரிசு ெசய்ேதன். ஒங்கவீட்டுக்கு நான்வந்தால்அண்ணிக ட்ேட

ெசான்னாலும் ெசால்லிடுேவன்னுதான்… என்ைன ஆபீசுக்ேக கூட்டிக்க ட்டு

வந்தாரு. தருத்தணின்னதும் ெபாய் மச்சனி கல்யாணமுன்னதும் ெபாய்

என்தங்கச்ச க்குஇப்ேபா ஒருகுழந்ைதகூடஇருக்கு”

“ஆச்சரியமாய்இருக்கம்மா… ெராம்ப மாற ட்டாேன… என்னால நம்பக்கூட

முடியலிேய. ேமாகனாஇப்படி நடந்துக்கறான்?”

‘’அது என்னேமா அண்ணா . நீங்க ேபானதல் இருந்து ெரண்டு மாசம்

வைரக்கும் அவரு ப த்துப் ப டிச்சவரு மாத ரி இருந்தாரு. தூக்கத்த ேல கூட

’சந்த ரா, சந்த ரா’ ன்னு கத்துவாரு… நான்தான் உங்கைள வ ரட்டிட்ேடன்னு

என்ேனாடுஅடிக்கடி சண்ைடக்குவந்தாரு . தனமும்உங்கைளப் பத்த த்தான்

ேபசுவாரு. இப்ேபாது சனி மாத ரி அவள் வந்ததும் உங்கைளயும்

மறந்துட்டாரு…’ ’

“ேமாகன்ஆபீசுக்குப் ேபாயருக்கானா?”

“இல்ல. சாத்தனூருக்குப் ப க்னிக் ேபாயருக்காங்க. இவருக்கும்
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அவளுக்கும்…. அவள்புருஷன்ஒத்தாைச பண்ணேபாயருக்கான்…”

அவள் மீண்டும் அழுதாள். அவளுக்கு எப்படி ஆறுதல் ெசால்வெதன்று

எனக்குப் புரியவல்ைல . ச றது ேநரம் நன்றுெகாண்டிருந்ேதன். அவள்

அழுதுெகாண்டிருக்கும் ேபாேத நான் புறப்பட்டு வ ட்ேடன். என் கண்ணீைர

மைறப்பதற்குஇதுதான்ச றந்தவழியாகத் ேதான்றயது.

நான்ைகந்துநாட்கள்நகர்ந்தன. என்ெபயருக்குவந்த தபால்உைறையப்

ப ரித்ேதன். ேமாகன் தான் எழுதயருந்தான். ேகாபாலனுக்கு ேவைல

கைடக்கச் ச பாரிசு ெசய்த நான், ப றகு அந்தச் ச பாரிைச வாபஸ் வாங்க க்

ெகாண்டைத பயங்கரமாகக் கண்டனம் ெசய்தருந்தான். நான் நன்ற ெகட்ட

துேராக என்றும், ெசய்நன்றையமறந்த படுபாவ என்றும்,ஆரம்ப காலத்தல்

அவள் மைனவ . என்ைனக் காரியவாத என்று ெசான்னது நூற்றுக்கு நூறு

உண்ைம என்றும், அவள் ேபச்ைசக் ேகளாமல் என்னிடம் அன்பு காட்டியது

மடத்தனம் என்றும், அவன் மைனவ உண்ைமய ேலேய ஒரு தீர்க்கதரிச

என்றும், அவைள எனக்காக அலட்ச யப்படுத்த ெபரிய பாவம் ெசய்து

வ ட்டதாகவும் புலம்பயருந்தான். இப்ேபாது என் சுயரூபம் அவனுக்குத்

ெதரிந்து வ ட்டது என்றும், இனிேமல் என் முகத்தல் வழிக்கப் ேபாவதல்ைல

என்றும் சபதமிட்டிருந்தான்.

அந்தக் கடிதத்ைத நான்குதடைவயாவதுபடித்தருப்ேபன்.

நான்ெசன்ைனக்குவந்ததும்ப ரிவாற்றாைமயால்அவன் ‘ேலான்லியாக’

இருந்தருப்பான் என்பதும், இதற்குக் காரணமான மைனவய டமிருந்து

அன்னியப் பட்டிருப்பான் என்பதும், இப்படித் தனிைமத் துயரில் அவன்

வருடக் கணக்கல் தவத்துக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ேகாபாலனும் அவன்

மைனவயும் அவன் வீட்டில் குடிேயற இருப்பார்கள் என்பதும் எனக்குத்

ெதரிந்தது. ெசக்ஸ் என்பது ெவறும் உடல் சம்பந்தப்பட்ட அல்லது

மனக்களர்ச்ச சம்பந்தப்பட்டது மட்டும் அல்ல. தாயன்பு க ட்டாதவர்களும்,

இளைமயல் பலவத ெதால்ைலகைளஅனுபவத்தவர்களும், ப ரச்ைனகைள

ேநருக்கு ேநர் சந்த க்க அஞ்சுபவர்களும், தத்தம் ப ரச்ைனகைள ெசக்ஸ்

ப ரத பலிப்பாகக் காண்பார்கள் என்று கல்லூரியல், மேனாதத்துவப்

பாடத்தல் படித்தருக்க ேறன். ஒரு வைகயல் பார்த்தால், நானும் அவன்
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‘த ரிபுக்கு’ ஒருகாரணம்.

என்ைன அவன் ‘துேராக ’ என்று தூற்றயதற்காக நான்

கவைலப்படவல்ைல . மாறாக மக ழ்ச்ச அைடக ேறன். என்மீது ஏற்பட்ட

அன்பனால், மைனவைய ெவறுத்தவன், இப்ேபாது என்மீது ஏற்பட்ட

ெவறுப்பனால், என்ைனப் ‘பழிவாங்கும்’ ேதாரைணயல் ைசக்காலஜிப்படி

‘காம்பன்ேஸஷன்’ெசய்துெகாள்ளும்வைகயல்மைனவயன்மீதுஅன்ைபப்

ெபாழிவான் என்று எனக்கு நம்ப க்ைக ஏற்பட்டிருக்க றது. இதனால்

படிப்படியாக ேகாபாலன்மைனவ மீதுள்ளேமாகமும்மைறந்துவடும்என்றும்

நம்புக ேறன். ஒரு ேவைள இவன் இயலாைமைய அறந்து அவேள ஒதுங்கக்

ெகாள்ளலாம்.

அவன்நன்ைமக்காக,அவன்பார்ைவயல்நான்துேராக யாகந ரந்தரமாக

இருக்க வரும்புக ேறன். அதற்காக, அவன் கடிதத்த ற்குப் பதலாக, அவைன

வைசபாடி, கண்டபடி த ட்டி ஒரு கடிதம் எழுதலாம் என்றும் ேயாச த்துக்

ெகாண்டிருக்க ேறன்.

தங்கச்ச யும் தப்பாக எடுத்துக் ெகாள்வாள். என்ன ெசய்வது? ச ல

தவறுகேள சல நல்ல காரியங்களுக்குத் தகுத களாகன்றன. ஒரு நட்பன்

ஆன்மாவற்காக, அதன்உடம்ைபப் பலிய ட ேவண்டியதாக றது.
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4. குடித்தனம்

வண்ணாரப்ேபட்ைட’ என்று ெசால்லாலும், ‘வண்ைணயம்பத ’ என்று

எழுத்தாலும் அைழக்கப்படும் அந்தப் பகுதயல், முன்னும் பன்னும் முடியாத

அந்த ெதருவுக்குள், ஒரு ெடலஸ்ேகாப்ைப ைவத்துப் பார்த்தால், வாசல்

ெபரிதாகத் ெதரியும். உள்ேள ேபானால், சாைலகளில் கழண்டுேபாய்

க டக்கும். ‘சஸ்ேபான் ெபாந்துகள்’ மாத ரி பல ெபாந்துகள் ெதரியும்.

அைவ குடித்தனக்காரர்கள் ெகாலுவருக்கும் வீடுகள்.’ இப்படி இருபது

இருபத்ைதந்து ெபாந்துகள். வாசல் ஓரத்தல் ஒரு கக்கூஸ்‘. அதன் கதவு

தனியாக எங்ேகேயா க டக்கும். ேபாக றவர்கள், அைத எடுத்து வாசலில்

ெபாருத்த , ைகயல் ெகாண்டு ேபாகும் ’பக்கட்ைட’ அைணயாகக் ெகாடுத்து

நறுத்த ேவண்டும்.

இத்தைகய ெபாந்து வீடுகளுக்கு மத்தயல் ஒரு குட்டி காம்பவுண்டும்,

அதற்குள் அழகான ஒரு சன்ன வீடும் இருக்கன்றன. அந்த வீட்டுக்கு மாடி

உண்டு. மாடியல் பால்கனி உண்டு. அந்த பால்கனியல் நன்று பார்த்தால்,

ெபாந்து

வீடுகளுக்குள் என்ன நடக்கும் என்பது ெதரியும். ெசால்லப்ேபானால், அது

சஐஏ’ பாணியல்கட்டப்பட்ட பால்கனி மாத ரி ெதரிந்தது.

மாைல மணி ஆறாகவ ட்டது. மைழ ேமகம் சூழ்ந்த ைமயருட்டில் குரைல

ைவத்ேத அைடயாளம் காணமுடியும். காம்பவுண்ட் வீட்டுக்குள் வளக்கு

எரிந்துெகாண்டிருந்தது. ேரடிேயாஒலித்துக்ெகாண்டிருந்தது.

அந்தவீட்டின்ஓச ெவளிச்சத்தல், அஞ்சைலஉட்பட நாைலந்துெபண்கள்

ேபச க் ெகாண்டிருந்தார்கள். அஞ்சைலக்கு இருபத்து மூன்று வயதருக்கும்.

இதரெபண்களில்இருவர்க ழவகள். அஞ்சைல,ஒவ்ெவாருவரிடமும்ேகள்வ

ேகட்டு, பதைல

வரவைழத்துக்ெகாண்டிருந்தாள்.

“ஆமா…இன்னிக்கு பயவயாபாரத்துலஎம்மாக்காசு க ட்சுது?”
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“இந்த மைழல… எல்லாப் பயமும் அலுவப்பூட்டு… ேராட்ேமல

பூட்டிருந்ேதன்… ேபாலீஸ் லாரிக்காரன் என்ைனயும், பயத்ைதயும்

வாரிக்கன்னு பூட்டான்… கட்ைடயல பூறேவன்களுக்கு …. ஏதாவது வாயல

பூட்டிருந்தா வ ட்டிருப்பான்… காசல்ல…. நாளக்க பயன் கட்டணும். யார்க ட்ட

ேகக்குறதுன்னுபுரியல…. படா ேபஜார் ெபாழப்பு…”

“நான்…ெகாஞ்சம் தர்ேறன்…. ஒருவாரத்துலதந்துடு….” ’

‘நீ மகராச யா இருக்கணும்…. எதுக்கும் உன் ஆம்புைடயான் க ட்ட

ெசால்லிட்டுதா…”

அஞ்சைலஇன்ெனாருத்தய டம் ேபசனாள்.

“என்ன… ராமாக்கா… எப்படிஇருக்குஉன்ேனாட ெபாழப்பு?”

”மைழ காலத்துல பீடிங்க நல்லா வக்கும்… இன்னிக்கு முப்பது வண்டலு

சுத்த ேனன்….. இன்னும் இருபது வண்டலு சுத்துனா… அம்பது வண்டல

கைடயல்பூடலாம்…இந்த பாழாப்ேபாற பாவ இன்னும்ஒருமணி வைரக்கும்

ைலட்வூடமாட்டாள்….’ ’

’ ’ஆமா….. இன்னும் ஏன் ெமயன் ேபாடல …. இருட்டிட்டா பூடேவண்டியது

தாேன…”

“அது மத்த வீட்ல… இந்த வீட்ல….. ஆறைர மணிக்கு முன்னால்….

தைலகீழா நன்னாலும்…. ெமயன்ேபாடமாட்டாள்….”

“வாங்க எல்லாருமாவீட்டுக்காரம்மாக ட்ட ேகட்டுப் பாப்ேபாம்….”

‘’அவ தாடைகயாச்ேச.”

” அவதாடைகயானா…. நாமசூர்ப்பனைகயாய ட்டா பூச்சு.’ ’

அஞ்சைலயுடன் எல்லா ெபண்களும் ேசர்ந்து ச ரித்தார்கள் வீட்டுக்கார

அம்மாவ டம் ைலட்’ ேபாடும்படி ேகட்பதற்காக, அடிேமல் அடி ைவத்து

நடந்தார்கள்.

அந்த வீட்டிற்கு, இரண்டு “கெனக்ஷன்கள்”. குடித்தனக்காரர்கள்

ெபாந்துகளில் எரியும் மின்சார பல்புகளின் ‘குடுமி’ (அதாவது ெமயன்)

www.Kaniyam.com 38 FreeTamilEbooks.com



ஒருசாத்தயத்தன்அழுைக சு. சமுத்த ர

வீட்டுக்காரர் வீட்டில் இருந்தது…. ஆறைர மணிக்கு முன்னதாக

ெமயன் வழாது. இரவல் ஒன்பதைர மணிக்கு, யார் என்ன ெசய்து

ெகாண்டிருந்தாலும் சரி, ெமயன்ஆப் பாகடும். இந்த மரபல்ஒருமாறுதைல

ஏற்படுத்துவதற்காக அந்தப் ெபண்கள் அஞ்சைலயன் தைலைமயல்

வீட்டுக்காரஅம்மாவ டம்தூதுேபானார்கள்.

வூட்டுக்கார அம்மாவுக்கு, நாற்பது வயதருக்கும். பால்கனியல்

நடக்கமாட்டாமல் நடந்துெகாண்டிருந்தாள். கழுத்தல் இருந்த நைககைளப்

பார்த்தால், த ருப்பத ெவங்கேடஸ்வரேனெபாறாைமப்படுவார்.

அண்ணாந்து பார்த்த அஞ்சைலக் ேகாஷ்டிைய, அவள் அலட்சயமாகப்

பார்த்தாள். அவர்களிடம், அவள் ேபசுவதுகைடயாது. அந்தவீட்டில்சுமாரான

ெபாந்தல் வாழும் மளிைகக் கைட அண்ணாச்ச ெபாஞ்சாதயுடனும், அேத

மாத ரி இன்ெனாரு பகுதயல் வாழும், ‘நர்ஸம்மா’ என்று அைழக்கப்படும்

ஆயாவுடனுந்தான்அவள்ேபசுவாள்.

அஞ்சைலதான்தயங்க த் தயங்க ப் ேபச்ைசத்துவக்கனாள்.

‘’வூட்டுக்காரம்மா… ஒேர இருட்டா கீது… வூட்டுக்குள்ேள எது

எங்கயருக்குன்னுெதரியல… சைமக்கணும்…ைலட்பூடும்மா…”

வீட்டுக்காரம்மா அவைள, அலட்ச யமாகப் பார்த்தாேள தவ ர,

பதலளிக்கவல்ைல . பழவயாபாரஆயாவும் ேகட்டுப் பார்த்தாள்.

‘வூட்டுக்காரம்மா….. இந்த கயவயால ஒண்ணும் முட்யல… அழுவுன

பயங்கல… தனியா ப ரிக்கணும்…ைலட்பூடும்மா…”

“வீட்டுக்காரம்மாள் ‘பூட்டாள்’. அவர்களுக்கு பதலளிக்காமல்,

அலட்ச யமாக, தன் அைறக்குள் நுைழந்தாள். ‘ெமயன்’ ேபாடப்

ேபாயருப்பதாக நைனத்த அந்தப் ெபண்கள், ெவளிச்சத்த ற்காகக் காத்து

நன்றார்கள். ப றகு”வாங்க…. அவ வூட்டுக்குள்ேளேய ேபாய ேகக்கலாம்”

என்று அஞ்சைல ெசால்லிக்ெகாண்ேட படி ஏறனாள். இதர நால்வரும்

பன்ெதாடர்ந்தனர்.

’ ’யார்அது?”
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’ ’நாங்கதாம்மா ….”

“எதுக்குவந்தங்க?” ’ ’ைலட் பூடும்மா…ஒேரஇருட்டா கீது.”

“இது என்னடி புதுச்சட்டம்… இப்ேபா மணி அஞ்சைர தான் ஆவுது…

ஆறைரக்குத்தான்ைலட்டு…”

”ைலட்டுஇருக்கேத…இருட்டநீக்குறதுக்குத்தாம்மா…. இப்ேபாெகட்டியாய்

இருட்டிட்டு…’ ’

“அஞ்சைல… வீணா கலாட்டா பண்ணாத… ைலட்ட பூட முடியாதுன்னா பூட

முடியாதுதான்…. சும்மா…. ெதாண்ட வலிக்க கத்தாத ….. படிேயற வந்த

அளவுக்குஉங்களுக்குத்ைதரியம்வந்துட்டா ….’ ’

“உன் வூட்ல மட்டும் ைலட்டு எரியணும்….. எங்க வீட்ல எரியப் பூடாதா… நீ

ெசய்யுறதுநாயமாம்மா…’ ’

”என்னடி பண்ண ணுங்கற இப்ேபா ?… ைலட் பூட முடியாது…. இருக்க

இஷ்டமிருந்தாஇரு…இல்லன்னாகாலிபண்ணிடு…’ ’

பழக்கார ஆயா, இைடமற த்தாள். ‘’அவ வ பரமில்லாத ெபாண்ணு ….

அறயாதவ…. ெதரிஞ்சும்ெதரியாமேபசுவா…கண்டுக்காதம்ம…ஒேரஇருட்டா

கீேதன்னுெசால்றதுக்குவந்தம்…. மத்தபடி.. ஒண்ணுமில்ல…”

“என்ன ஆயா… நீயும் அவள் கூட ேசர்ந்துக்க ட்டு வந்துட்ட… இந்த வீட்ல

நீயும்… அஞ்சு வருஷமா கீற ேய… நீேய… நாயத்த ெசால்லு… எப்ேபாவாவது

ஆறைரக்குமுன்னாலைலட்பூட்டிருக்கமா…’ ’

“இருட்டாகீேதன்னுெசான்ேனாம்….’ ’ ‘’நீங்க ெகாடுக்க றமுப்பதுரூபாய்ல

இப்படி ைலட் பூட்டா ஆண்டியாய் பூடேவண்டியது தான்… கெரண்ட் பல்ல

கட்டுறது யாரு? இனிேம இப்படி படிேயற வந்தங்கன்னா ….. நான்

ெபால்லாதவளாயடுேவன்…. அஞ்சல உன் ராங்கல்லாம் இங்க ெசல்லாது ….

ேபசாம …. அடுத்த மாசம்ஒண்ணாம் ேதத காலிபண்ணிடு…”

‘’ஏம்மா அனாவசயமா ேபசுறீங்க….. ைலட்டு ேகட்ேடாம்….

முடியாதுன்னுட்ேட…அத்ேதாட வ ட்டுேடன்…. காலிபண்ணுகீலி பண்ணுன்னு

ஏன்அனாவசயமா ேபசுற….”
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”ஏண்டி…. உன் புருஷன் ேதக்கு மரம் மாத ரி ஜாம் ஜாமுன்னு இருக்கற

ைதரியத்துல ேபசுறயா…. எங்கக ட்ேடயும்ெரௗடிங்கஇருக்காங்கடி…’ ’

’ ’ெபாம்மனாட்டிங்க ேபச்சல… ஏம்மா ஆம்பளங்கள இழுக்கற? ைலட்டு

பூடுன்னு ேகட்டதுக்கு, ேதக்கு மரங்க ற; ெரௗடிங்கள கூப்படுேவங்கற

நாயமா…”

”சரி உன்க ட்ட ேபசுனா… என் மத ப்புதான் பூடும்…. அடுத்த மாசம் நீ காலி

பண்ணியாகணும்…’ ’

’ ’மூணு மாச அட்வான்ஸ் முள்ளங்க பத்த மாத ரி ெசாைளயா

ெகாடுத்தருக்ேகாம்….. நீ ந ைனச்ச ேநரத்துல காலி பண்றதுக்கு நாங்க

ஆளுங்கல்ல….”

’ ’உன்ைனகாலிபண்ணைவக்கலன்னா என்ேபருகாமாட்ச இல்ல .”

‘’நான்காலிபண்ணிட்டா , என் ேபருஅஞ்சைலஇல்ல…”

நான்குெபண்களும்,அஞ்சைலையஇழுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.

ஆறைர மணிக்கு ைலட் ேபாடப்பட்டது. அஞ்சைலயன் கணவன் ஒன்பது

மணிக்கு வந்தான். நடந்தைத அவனிடம் கூறனாள் அஞ்சைல. அவன்

அவைளத்தான் ‘சத்தம்’ ேபாட்டான். ேபச க் ெகாண்டிருந்ததால், அவன்

சாப்படுவதற்கு ஒன்பதைர மணியாகவ ட்டது. அவன் தட்டில் ைக ைவக்கும்

ேபாது, வூட்டுக்காரம்மா’ ெமயனில் ைகைவத்தாள். அஞ்சைலயால் தாள்

முடியவல்ைல . ெவளிேயவந்துகத்தனாள்.

”என்னம்மா ெபால்லாத வீடு வச்சருக்ேக…. ஒரு வார்த்ைத ெசால்லிட்டு,

‘ஆப்’ பண்ண க் கூடாது?…. ஐய…. அவரு சாப்படுற டயம்தானா உனக்குக்

கைடச்சது?’ ’

அஞ்சைலயன்கணவன்ெவளிேயவந்தான்.

‘’ஏம்ேம….. இப்படி கத்துேற…. ைலட்ட ஆப் பண்ணுனா பண்ணிட்டுப்

ேபாறாங்க…. ெசத்தா பூடுேவாம்.”

வீட்டுக்காரம்மாவன் கணவனும், வயற்ைறத் தள்ளிக் ெகாண்டு
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ெவளிேய வந்தார். அவர் மைனவ , பால்கனியல் நன்றுெகாண்டு ‘ராஜ்ய

பரிபாலனம்’ ெசய்துெகாண்டிருந்தாள்.

வீட்டுக்காரர், வழக்கத்த ற்குமாறாக சமாதானம்ெசான்னார்.

‘’அஞ்சைல நீ ேபாம்மா…அவளுக்குஅறவல்ல…. அறவுெகட்டமூேதவ …

ஒரு வார்த்ைத ெசால்லிட்டு ஆப் பண்ணினால் என்ன?…. என்னப்பா ராமு,

ஹார்பார் ேவலஎப்படிக்கீது?”

‘’பரவாயல்லிங்க….”

‘’சரி… நீ ேபாய் சாப்படு…. நான்ைலட் ேபாடுேறன்….”

வளக்குஎரிந்தது.

மறுநாள், அஞ்சைல, குடித்தனக்கார ெபண்கள் மத்தயல் கதாநாயக

ஆகவ ட்டாள். நான்கு நாட்கள், ேகட்குமுன்னாேலேய ைலட் எரிந்து வ ட்டது.

வூட்டுக்காரம்மாவும், அஞ்சைலையப் பார்த்து புன்னைகபூத்தாள்.

அஞ்சைலக்கு மனசு ேகட்கவல்ைல. வீட்டுக்காரய்யாவுக்கு எவ்வளவு

ெபரிய மனசு! பத்து வூடுங்க வச்சருக்காரு! ெகாஞ்சமாவது கர்வம்

இருக்கணுேம! அவ்வளவு ெபரிய மனுஷன் முன்னால், அவரு ெபாஞ்சாதய

அப்படிப் ேபச யருக்கக்கூடாது….

நாலு அங்குல கனபரிமாண வபூதயுடன், பால்கனியல் ‘உலா’

வந்துெகாண்டிருந்தஅவரிடம்அஞ்சைலெமள்ளெமள்ளெசன்றாள்.

”ஐயாவுக்கு ெபரிய மனசு ….. நான் அற்பக் கய த …. ஆட்டுக்காரம்மாவ…

ஏடாேகாடமா ேபச ட்ேடன்…ஐயா தான்மன்னிக்கணும்…’ ’

வூட்டுக்காரர் ’ வ பூத த்துள் கீேழ வழும்படியாகச் ச ரித்தார். ”இந்த

வலகத்துல…. யாரு எதம்மா அள்ளிக்கனு ேபாகப்ேபாறா… ஏேதா இருக்க ற

வைரக்கும்ஒருவருக்ெகாருவர்அட்ஜஸ்’ பண்ணி ேபாணும்…. ேநற்றருப்பார்

இன்றல்ைல…. அம்மா உன்னப்பத்த ேநத்துகூட நல்லவதமாத்தான்

ெசான்னாங்க….. நீ , அவங்கள சத்தம் ேபாட்ேடங்கறது….. நீ ெசால்லித்தான்

எனக்குத்ெதரியுது…’ ’

‘’அம்மாவுக்குப்ெபரிய மனசுங்க…. நான்வர்ேறங்க…”
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‘’அப்புறம்….. அஞ்சல ஒரு சன்ன வஷயம்…. கார்ப்பேரஷன் பாவங்க

வந்து எவ்வளவு வாடைக ெகாடுக்க ேறன்னு ேகப்பாங்க. வ டியாத்தம்

வர்ராங்க….. நீ வந்து, பத்துரூபாய்ெகாடுக்க றதாச் ெசால்லு…”

‘’நீங்கஇவ்வளவுெபரியமன்சாஇருக்ைகயல்நான்மட்டும்சன்னமன்சா

நடக்க றது நாயமா? நீங்க ெசான்னபடிேய ெசால்ேறங்க… இந்த கக்கூஸுக்கு

மட்டும்ஒருதாழ்ப்பாள் ேபாட்டிருங்கஐயா…”

கார்ப்பேரஷன்காரர்கள் வந்தார்கள். அஞ்சைல உட்பட அைனவரும்,

முப்பது ரூபாைய பத்து என்று அடித்துச் ெசான்னார்கள். அப்படிச் ெசால்லும்

ேபாது அஞ்சைலக்கு மட்டும் என்னேவா ேபாலிருந்தது. வூட்டுக்கார

ஐயாவ டம் ெசால்லி, கக்கூஸ்கதவுக்குதாழ்ப்பாளும், பாத்ரூமுக்கு’ைலட்டும்,

காவா’வுக்கு சுவரும் ைவத்து வ டலாம் என்று தன்ைனத் தாேன ேதற்ற க்

ெகாண்டாள்.

கார்ப்பேரஷன்காரர்கள் வந்துேபான அன்ேற ‘ைலட்டு’ பைழயபடியும்

ஆறைர மணிக்குத்தான் எரிந்தது. ஒன்பதைர மணிக்கு ெசால்லாமல்

ெகாள்ளாமல் ‘ஆப்’ஆனது.

மறுநாள் ஆறு மணிக்ேக மைழேமக ைமயருட்டு, ெகாடிகட்டிப் பறந்தது.

வூட்டுக்கார ஐயாவும், அம்மாவும் பால்கனியல் உலா வந்தனர். அஞ்சைல

ேபானாள்.

’ ’அவருக்குைநட்ஷப்டு… ேசாறுெபாங்கணும்…ைலட் ேபாடுங்க….”

வூட்டுக்காரம்மாஆந்ைதமாத ரி கத்தனாள்.

“இந்தா பாரு… இந்த ராங்க த்தனெமல்லாம்… என்க ட்ேட வச்சுக்காேத…..

இஷ்டமுன்னா இரு… இல்லன்னா மருவாதயா காலிபண்ணிட்டு பூடு…. நீ

வச்ச ஆளுல்ல நாங்க….. ேநருக்கு ேநர் ேபசுற அளவுக்கு தல்லு வந்துட்டா…

தத்ேதரி மூேதவ .”

’ ’நான் இன்னா ேகட்ேடன்… நீ இன்னாம்மா…. ேபசுற… ைலட்டு பூடுன்னா

தத்ேதரி க த்ேதரின்னு கத்துற ேய… வூட்டுக்கார அய்யா நீேய ெசால்லு…

அவங்க ேபசுறது… நாயமா…..?”
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‘வூட்டுக்காரய்யா’ த ருவாய்மலர்ந்தருளினார்.

‘’உன்ன… நானும் கவனிச்சுக்கனுதான் வர்ேறன்…. நீ நமக்குச்

சரிப்படாது… நான் நல்லவனுக்கு நல்லவன்… ெபால்லாதவனுக்கு

ெபால்லாதவன்… ேசாம்ேபற க்குச் ேசாம்ேபற …. அடுத்த மாசம் வூட்ட காலி

பண்ணியாகணும்…”

அஞ்சைலக்கு ஒன்றும் ஓடவல்ைல. ‘ேநற்றருப்பார் இன்றல்ைல’

என்று தத்துவம் ேபச ய வூட்டுக்காரய்யா அடாவடித்தனமாகப் ேபசுவதன்

ெபாருள் புரியாமல் தன் இருப்ப ட ெபாந்துக்குள் ேபானாள். கணவன்

வரட்டும், இரண்டில் ஒன்ைறப் பார்த்துவ ட ேவண்டும் என்று அவள் இள

ரத்தம்ெகாத த்தது.

கணவன்வரவல்ைல . ஒருகார்வந்தது. அதல்ஒருஆள்வந்தார்.

‘’அஞ்சலங்கறதுயாரு?” ”நான்தானுங்க…. ஒங்களுக்குஎன்னேவணும்…”

’ ’உன்ேனாட புருஷன்ராமலிங்கமா? ஹார்பார்ல ேவலபாக்குறாரா?”

‘’ஆமாங்க….’ ”அவருெகேரன்லஇருந்துகீேழவழுந்துட்டாரு. ஸ்டான்லில்

அட்மிட் பண்ணியருக்கு ….. உன் ேபரச் ெசால்லிேய புலம்ப க்க ட்டிருக்காரு .

வா… கார்லெகாண்டுேபாய்வடுேறாம்…

அஞ்சைல, கீேழ வ ழாமல் இருப்பதற்காக வந்தவரின் ைகையேய

ஆதரவாகப் ப டித்துக்ெகாண்டாள்.

’ ’உன் புருஷன்ேதக்கு மரம் மாத ரி கீறான்னு அந்த பாவ ெசான்னாேள…

ெசான்னாேள” என்று வயற்றலும் வாயலும் அடித்துக் ெகாண்டு

களம்பனாள்.

பதைனந்துநாட்கள்ஓடியருக்கும்.

அவள் கண் முன்னாேலேய பலர் அவள் வீட்ைடப் பார்க்க வந்தார்கள்.

அடுத்த மாதம் அவள் காலி ெசய்வாள் என்ற அனுமானத்தல் வந்தருக்கும்,

எத ர்காலகுடித்தனக்காரர்கள்அவர்கள். ‘நான்ஒண்ணும்காலிபண்ணல…..

மருவாதயா பூடுங்க’ என்றுஅவர்கைளவ ரட்டியடித்தாள்.
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அஞ்சைல, ஆஸ்பத்த ரிக்கு புறப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தாள். ”ஆயா….

இன்னிக்கு… நீ ெகாஞ்சம்முறவாசல்ெசய்தடு…. நான்

இன்ெனாரு நாளிக்கு உனக்கு பண்ணிடுேறன்… டயமாய ட்டு….. அவரு

காத்த க்கனு இருப்பார்’ ’ (ஒவ்ெவாரு குடித்தனக்காரரும் ஆளுக்கு ஒரு

காவாைய’ ெபருக்க க் கக்கூைஸக் கழுவ சுத்தம் ெசய்யேவண்டும். இதற்கு

முைறவாசல் என்றுெபயர்).

“இப்ேபா ேகார்ட்ல ேபாய … பயன்கட்டணும்….. ேலட்டாய ட்ேட. மீனாட்ச ய

ேகட்டுப்பாரு… மீனாட்ச இங்க வாடி… நம்ம அஞ்சைலக்கு இன்னிக்கு

முறவாசல் பண்ணிடு…உன்ஆம்புைடயா எப்படிம்மா கீது…”

” அைத ஏன்ேகக்குறஆயா… கால எடுக்கணுங்றாங்க.”

அஞ்சைலயால் அழாமல் இருக்க முடியவல்ைல . இதற்குள் மீனாட்ச ,

முறவாசலுக்காக அஞ்சைலயன் துடப்பத்ைத எடுத்தாள். த டீெரன்று

பால்கனியலிருந்துஉச்சஸ்தாயயல்வூட்டுக்காரம்மா கத்தனாள்.

”ஏய்… மீனாட்ச , துடப்பத்த கீழேபாடு. அவங்கவங்க….. முறவாசல….

அவங்கவங்கதான்ெசய்யணும்…’ ’

” அவளுக்குஆஸ்பத்த ரிக்கு ேலட்டாய ட்டாம்மா…”

“ேலட்டா ஆனா என்ன, ஆகாட்டா என்ன…. அவளால ெசய்ய

முடியாதான்னு ேகளு… அப்புறம்… நீ இன்னும் உன் வாடைகய தரல…

சாயங்காலத்துலவாடகவந்தாகணும்.”

வீட்டுக்காரம்மா, மீனாட்சைய ப டிக்கேவண்டிய இடத்தல் ப டித்ததால்

அந்தவலிதாங்கமுடியாமல்அவள்துடப்பத்ைதக் கீேழ ேபாட்டாள்.

அஞ்சைல ஒரு அசுர ேவகத்தல் துடப்பத்ைத எடுத்தாள். பதைனந்து

நமிடங்களில்முைறவாசைலமுடித்துவ ட்டு, காவாயல்ைகையகழுவனாள்.

ப றகு குடத்ைத எடுத்துக் ெகாண்டு குழாயடிக்குப் ேபானாள். மைழத்

தண்ணீர் ேதக்கத்தல், பாைனமிதக்கஅைதெகட்டியாகப்ப டித்துக்ெகாண்டு

ஒரு ெபண் நீர் ப டித்துக் ெகாண்டிருந்தாள். பல பாைனகள் வரிைசயாக

ைவக்கப்பட்டிருந்தன. அஞ்சைல நீர் ப டித்துக் ெகாண்டிருந்தவளிடம்
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ெகஞ்சனாள்.

’ராமக்கா, எனக்கு ெகாஞ்சம் வடு. ஒன்பது மணிக்குப் ப றகு ேபானா…..

ஆஸ்பத்த ரிக்குள்ளவ டமாட்டாங்க….. அதால பச தாளமுடியாது…”

ராமக்கா பாத ந ரம்ப ய தவைலைய வடுவத்துக் ெகாண்டு,

அஞ்சைலயன் குடத்த ற்கு இடமளிக்கப் ேபான ேபாது, வீட்டுக்காரர்

சுவர்க்கடிகாரம்,ஒன்பதுதடைவஅடித்தது. அடித்தவுடன்வூட்டுக்காரம்மாவன்

ேவைலக்காரிகுடங்களுடன்கீேழஇறங்குவாள். எல்லாக்குடங்களும்ெவறும்

வயற்றுடன்’ ந ற்க ேவண்டும். அைரமணி ேநரம் வீட்டுக்காரியன் குடங்கள்

‘ெநப்பப்படும்.’ அப்புறந்தான்குடித்தனக்குடங்கள்குழாய்ப்பக்கம்தைலகாட்ட

ேவண்டும்.

இந்த நயத ப்படி, வீட்டுக்காரம்மாவன் ேவைலக்காரி குடங்களுடன்

குழாயடிக்கு வந்துேபாது, அஞ்சைலயன் குடத்தல் தண்ணீர் வ ழத்

துவங்கயது. பால்கனியல் நன்று பரிபாலனம் ெசய்த வீட்டுக்காரியால்

தாளமுடியவல்ைல .

”ஏய் அஞ்சல….. உன் குடத்த எடு… ஒன்பது மணி ஆனதும் யாரும் குளாப்

பக்கம்வரக்கூடாதுன்னுெதரியாது…? ஏய்கமலா…அவள்குடத்தஎடுத்துதூர

வீசுடி… ஏய் எருைம மாடு….. தூக்க த் தூரப் ேபாடுடி… ஏண்டி தடிமாடு மாத ரி

ந க்குற….’ ’

ேவைலக்காரப் ெபண் தயங்கக் ெகாண்டு நன்றாள். வீட்டுக்காரிக்குத்

தன் உத்தரவு உதாசீனப்படுத்தப்படுவது கண்டு, வயறு வம்மியது. கீேழ

இறங்க குழாயடிக்குச் ெசன்றாள். அஞ்சைலயன் குடத்ைத எடுத்து,

அதல் ந ரம்பயருந்த பாத தண்ணீைரக் கீேழ ெகாட்டிவ ட்டு, ‘ணங்’ என்று

ைவத்தாள்.

அஞ்சைல தன்ைன மறந்தாள். கணவன் கஞ்ச இல்லாமல்

காத்தருப்பாேன என்ற ஆதங்கம், ெகாத்தடிைம ேபால் முறவாசல் ெசய்த

ெகாடுைம. கணவனுக்குக் கால் ேபாய் வடும் என்ற பீத - அத்தைனயும்

அவைள ஆட்ெகாண்டது. என்ன ெசய்க ேறாம் என்பது ெதரியாமல்

வூட்டுக்காரம்மா வன் குடத்ைத எடுத்து, தூரேபாட்டு வ ட்டு தன் குடத்ைத
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எடுத்து ைவக்கப் ேபானாள். அைதத் தடுக்க வந்த வீட்டுக்காரிையத்

தள்ளினாள். அவள் படிக்கட்டில் வழுந்து எழ முடியாமல் தவத்தாள்.

ெநற்றயல் ேலசாகக் காயம். அஞ்சைலதான்அவைளத்தூக்க வ ட்டாள்.

‘’என்ைனயா…. அடிச்ச ட்ட…. ஏய் கமலா…. அய்யாவுக்குப் ேபான்

பண்ணுடி… சீக்க ரமா ேபாடி தத்ேதரி முண்ட….” ‘வூட்டுக்காரம்மா’ மாடிப்பாடி

ேயற ப் ேபானாள். தைலையச் சுற்ற ஒரு கட்டுப் ேபாட்டுக் ெகாண்டாள்.

ேவடிக்ைக பார்த்த கூட்டத்ைதப் ெபாருட்படுத்தாமல், அஞ்சைல குடத்ைத

எடுத்துக் ெகாண்டு இருப்ப டத்த ற்குப் ேபானாள். ‘பார்லி’ அரிசையக்

காய்ச்சனாள். காப ேபாட்டாள். புருஷனுக்கு கால் ேபாய்வடுேம என்ற

அச்சமும், அவன் காத்தருப்பாேன என்ற ேவகமும்தான் அவள் ச ந்தைனைய

ஆட்ெகாண்டிருந்தன.

பார்லி கஞ்சைய, ஒரு கண்ணத்தல் ைவத்து, முந்தாைன ேசைலயால்

மூடிக்ெகாண்டு காப்ப டம்ளைர ஒரு ைகயல் ப டித்துக் ெகாண்டு அஞ்சைல

வாசலுக்குவந்த ேபாது ேபாலீஸ்வான்வந்தது.

‘’அஞ்சலங்கறதுயாரு…”

“நான்தானுங்க…. என்வீட்டுக்காரருக்குஎதுவும்ஆய ட்டா?”

‘’அெதல்லாம் ஸ்ேடஷன்ல வந்து ெசால்ேறாம்…. நீ இப்ேபா வண்டியல…

ஏறு…”

”அது ஆஸ்பத்ரில்…. காத்துக்கனு இருக்கும் சாமி… நான் கஞ்ச

குடுத்துட்டு…வந்துடுேறன்…’ ’

“ஏய்… ெபால்லாத வாயாடியா இருப்ப ேபாலிருக்க….. நீ ந ச்சயம் அந்த

அம்மாைவ கத்தய ைவச்ச ….. குத்தருக்கத்தான் ெசய்ேவ… மரியாதயாய்

வண்டிலஏறுறயா…இல்லியா?”

ேபாலீஸ்காரர் ைக ேமேல படாமல் இருப்பதற்காக அஞ்சைல லாரிய ல்

ஏறனாள்.

அஞ்சைல இப்ேபாது லாக்கப்பல் இருக்கறாள். அவள் கணவன்

அவைளக் காேணாேம என்று ஒடிந்துேபான காலால் உைதத்துக்
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ெகாண்டிருக்கறான். ’வீட்ைட எத ர்கால குடித்தனக்காரர்கள் பார்த்துக்

ெகாண்டிருக்கறார்கள்.

வாடைகஇப்ேபாது நாற்பதுரூபாய். ேவணுமானால் ேபாங்கள்.
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5. கமலா அழுகிறா

குளியலைறக்குள் கழவர், தைலயல் பாத தைரயல் பாதயாகத்

தண்ணீைர ஊற்றக் ெகாண்டிருந்தேபாது, அவரது எட்டு வயதுப் ேபரன்

ெசல்வம், கதைவஇடித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

”தாத்தா , ச ீக்க ரமாய்க் குளிச்சு முடியுங்க. மார்னிங் ேஷாவுக்கு

டயமாய ட்டுதுன்னுமம்மி ெசால்றாங்க….’ ’

க ழவர் காதல் ேபரன் ெசால் எடுபடவல்ைல என்றால், அவன்

குளியலைறக் கதைவஅடித்த ேவகத்தல் எழுந்த சத்தந்தான் காரணம். அவர்

ந தானமாக முதுைகத் ேதய்த்துக் ெகாண்டிருந்தார். ேபரன், கதைவ ஓங்க

ஓங்க க் குத்தனான். சனிமாவுக்குச் சீக்க ரமாய்ப் ேபாக முடியவல்ைலேய

என்கற ஆத்த ரம் குத்தாகவும், அம்மாைவத் தருப்த ப்படுத்த ேவண்டும்

என்ற ஆைச சத்தமாகவும் கதவல் ஒலித்துக் ெகாண்டிருந்தது. கமலா

ெபாறுைம இழந்தவளாய் ைகக்கடிகாரத்ைதப் பார்த்தாள். டம்பப் ைபைய

அங்குமிங்குமாக ஆட்டினாள். அவள் ேவகத்துக்கு ஈடுெகாடுப்பது ேபால்,

ைபயன் பலமாகக் கத்தனான். மகைனப் பார்த்து, “கதவுக்கு ேராஷம் வந்து

உடஞ்ச டப் ேபாவுதுடா. அதுகூட ேராஷம் தாங்காம உடஞ்சடும். ஆனால்

மனுஷங்களுக்குத்தான் ஒண்ணுங் கைடயாது.” என்றாள். அவள் நல்லவள்.

என்ைறக்குேம மாமனாைர ேநரடியாகத் த ட்டமாட்டாள்.

அவள் குரல் நன்ற ேபாேத, குளியலைறக்குள் தண்ணீரின் சலசலப்புச்

சத்தமும் நன்றது. ைநயாண்டி ேமளம் மாத ரி ஒலித்த கதவன் சத்தத்ைதயும்,

குழாயன் இைரச்சைலயும் மீற ேவகமாக ஒலித்த மருமகள்காரியன் குரல்

ெவம்ைமயல் குளிைர மறந்தவராய், க ழவர் அவசர அவசரமாகத் துண்ைட

ைவத்துத் தைலையத் ேதய்த்துக் ெகாண்ேட ெவளிேய வந்து ஓர் ஓரமாக

உட்கார்ந்தருந்தார்.

மருமகள் காரி, ஒரு தட்டில் ேசாற்ைறப் ேபாட்டு ேவகமாகத் தைரயல்

ைவத்தாள். க ழவர் ேசாற்ைறப் பைசந்தார். உப்பு ெகாஞ்சம் குைறவாகத்

ேதான்றயது. ேகட்க நைனத்தார். ப றகுஅந்த நைனப்ைபச் ேசாற்றுடேனேய
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உள்ேள வழுங்கனார். அவள் ேபச்ைசக் ேகட்டு உயைர வடும் அளவற்கு

ேராஷம் இல்லாத தனக்கு உப்பு எதற்காக என்று தன்ைனத் தாேன

ேகட்டுக் ெகாண்டார். தட்டில் இருந்த இரண்ேட இரண்டு துண்டு

உருைளக்கழங்ைக ஒதுக்க ைவத்தார். அவருக்கு ஒத்துவராது. வாயுக்

ேகாளாறு. இது ேபாதாெதன்று மூலேநாய் ேவறு. ஒரு சமயம் டாக்டர்

அவைரக் கருைணக்கழங்ைகச் ேசர்த்துக் ெகாள்ளும்படி கூறனார்.

மகன்காரனின் ஆைணப்படி அவள் ஒருநாள் கருைணக்கழங்ைக, பாத த்

ேதாைல உரிக்காமேல சைமயல் ெசய்து ேபாட்டாள். வாெயங்கும் எரிச்சல்.

ஆனால்மறுநாள்வயறுசரியானது.

மறுவாரமும் கணவனின் கட்டாயத்தல் அவள் கருைணக்கழங்ைகச்

சைமத்தாள். அந்தச் சமயத்தல் ேபரன் ெசல்வம், ’ ’மம்மி, இன்ைனக்கு

ஸ்கூலுக்குப் ேபானா டீச்சர் ெவளிேயதான் ந க்க ைவப்பாங்க. நீங்க எனக்கு

இன்னும் டிரஸ் பண்ணல. நான் ேபாகமாட்ேடன்,” என்று ஆனந்தமாய்ப்

பள்ளுப்பாடினான்.

’ ’நான் என்னடா பண்றது? இந்த வீட்ல ெரண்டு வைகக் குழம்பு ைவக்க

ேவண்டியதருக்கு. அதுக்ேக ேநரம் ேபாதல. உனக்கு எப்படி டிெரஸ் பண்ண

முடியும்? கருைணக்கழங்குஇல்லாட்டா ெசத்தா ேபாயடுவாங்க?”

கருைணயல்லாத அந்த வார்த்ைதையக் ேகட்ட க ழவரின் வாய்க்குள்

அதன் ெபயைரக் ெகாண்ட அந்தக் க ழங்கு இறங்க மறுத்தது. மருமகளிடம்

உடம்பு சுகமாகவ ட்டதாகவும், கருைண ேபாதும் என்றும் கலங்கய

கண்கைளத்தாழ்த்த க்கூறவ ட்டார்.

க ழவர் இன்னும் சாப்ப ட்டு முடிக்கவல்ைல . கமலா ைககைள

ெநற த்தாள். இன்று சனிமாவுக்குப் ேபானது மாத ரிதான். கடியாரத்ைதப்

பார்த்தாள். க ழவர் தட்டில் மீதமிருக்கும் உணைவப் பார்த்தாள். அவள்

மகனுக்குவஷயங்கைளஅறவதல்ஆர்வம்அத கம்.

“மம்மி, அந்தச் சனிமாவுலஃைபட்இருக்குமா?”

‘’நீயும் ஏண்டா என் ப ராணைன வாங்குற? முதல்ேல சாப்பாட்ேடாட

நடக்கற ைபட்டு’ எப்ேபா முடியுதுன்னு பார்ப்ேபாம். தைலவத ஒரு நாளாவது
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சரியான டயமுக்கு ேபாகமுடியுதா?”

“டயம்ஆகுதுமம்மி,”

’ ’உனக்குத் ெதரிக றது. எல்லாத்துக்குந் ெதரியணுேம. இவள் எதுக்காக

ெவளிேய ேபாகணும்னு நைனச்ேச காரியம் நடக்கும்ேபாது நான் என்னாத்த

பண்ணித்ெதாைலக்க றது?”

க ழவரால் ேமற்ெகாண்டு சாப்ப ட முடியவல்ைல. சாப்பாட்ைட

ைவத்துவ ட்டால், ‘எதுக்குக் குைறச்சல் இருந்தாலும் ேராஷத்துக்கு மட்டும்

குைறச்சல் இல்ைல,’ என்பாள். அல்லது, ‘இங்ேக என்ன ெகாட்டியா க டக்குது.

ேபாடும் ேபாேத ேபாதுமுன்னுெசால்றது’ என்பாள்.

என்ன ெசய்வது அவசர அவசரமாகச் சாப்ப ட்டார் ெநாறுங்கத் தன்று

நூறு வயசு வாழேவண்டாம் என்று அந்த எழுபது வயது ப ராணன்,

உணைவஉருண்ைடஉருண்ைடயாகப் ப டித்துஉள்ேள ேபாட்டுக் ெகாண்டது.

துக்கத்ைதப் ேபால், ேசாறும்ெதாண்ைடையஅைடத்துக்ெகாண்டது.

துக்கத்ைதக் கண்ணீராலும், ெதாண்ைடக்குள் வக்கய உணவுக்

கட்டிையத் தண்ணீராலும்கழுவக்ெகாண்டிருந்தார்.

கடியாரத்தன் ெபண்டுலம் ேபால் ஆடிய ைககைள ைவத்துத் தட்ைடக்

கழுவனார். “ைக காலு என்ன வழுந்தா ேபாச்சு, எச்ச த் தட்ைட நான்

கழுவறதுக்கு?” என்று ஒரு நாள் மருமகள் காரி சுவைரப் பார்த்துக்ெகாண்டு

ெசான்னைதக் ேகட்டதலிருந்து அவர்தான் தட்ைடக் கழுவுவார். அவள்,

அவர் சாப்ப ட்டுக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாேத ேபாயருக்கலாம். என்றாலும்,

தட்ைடக் கழுவாத அவள், அந்தத் தட்ைட எடுத்து சைமயலைறயல் ைவத்துப்

பூட்டிவ ட்டு, சாவையக் ெகாண்டு ேபாவதல் ஒருவத தருப்த அைடந்தாள்.

கண் மங்கலான அவரிடம் எவராவது ேபச்சுக் குரல் ெகாடுக்கும் சாக்கல்,

தட்ைடத் தூக்க க்ெகாண்டு ேபானால், அவள் இன்ெனாரு ஈயத்தட்டுக்கு

எங்ேக ேபாவாள்?

தட்டுக் ெகட்ட இந்த வவகாரம் முடிந்ததும் க ழவர் ஒரு மூைலயல்

சாய்ந்தார். கமலா, ெவளிேய க டந்த ஈஸிேசைர எடுத்து ெபட்ரூமுக்குள்

ேபாட்டுப் பூட்டிவ ட்டு, சைமயலைறயல் ெதாங்கவ ட்ட ப றகு, ைபையயும்,
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அைதத்தூக்கயைகையயும்வீச க்ெகாண்டுெவளிேயறனாள்.

இந்தக் க ழவரும், எல்ேலாைரயும் மாத ரி ஒரு காலத்தல்

இைளஞனாகத்தான் இருந்தார். ஆனால் அேத எல்ேலாைரயும் மாத ரி

‘கண்டுக்காமல்’ இருக்காமல், அன்ைன தந்ைதைய, மைனவக்காரி எப்படிப்

பராமரிக்க றாள் என்பைதப் பராமரித்துக் ெகாண்டிருந்தார். ேபாதுமான

அளவு இருந்த நலபுலன்கைளக் கவனித்துக் ெகாண்டு, ஒரு சுயமரியாைத

மனிதராகத்தான்த கழ்ந்துவந்தார்.

ஒேரமகைனப்படிக்கைவத்து,அவன்குடியுங்குடித்தனமுமாகஇருப்பைத,

க ராமத்தல் இருந்துெகாண்ேட ஆனந்தமாகப் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தாேர

தவ ர, அந்த மகன் தன்ேனாடு வந்து தங்கும்படி ேகட்டேபாது தட்டிக்

கழித்தவர்தான் இவர். ஆனால் மகன் வந்து, “அப்பா, ெமட்ராஸ்ல ஒரு

பளாட் வாங்கயருக்ேகன். நம்ம ெசாத்ைத வத்து ஒரு லட்சம் ரூபாய்ல ஒரு

வீடு கட்டினால் வாடைக நைறய வரும். எனக்கும் வாங்கற சம்பளம் கட்டுபடி

யாகேல,” என்று ெசான்னேபாது, அவன் நீட்டிய இடத்தல் ைகெயழுத்துப்

ேபாட்டுவ ட்டார்.

வயது எழுபைதத் தாண்டியதும், அவரால் எதுவுேம இயலாமல்

ேபானேபாது, மகன்காரன் தன்னுடன் வந்து தங்கும்படி ேகட்டதும், ெபற்ற

மகன் மடியல் தைல ைவத்து, ேபரப் பள்ைளயன் கன்னத்ைத வருடிவ ட்டுக்

ெகாண்ேட உயைரவ ட ேவண்டும் என்ற பாசத்தல் வந்த பாமரன் இந்த

முதயவர்.

மணிஇரண்டாக வ ட்டது.

மருமகைளயும், ேபரைனயும் காேணாம். சனிமா எப்ேபாேதா

வ ட்டிருப்பார்கேள! இன்னும் ஏன் வரவல்ைல ? ஒரு ேவைள ஏதாவது

கார் ேமாத யருக்குேமா? நைகையத் தருடுவதற்காகக் கழுத்ைத …. அடக்

கடவுேள, இன்னும் ஏன் வரவல்ைல ? க ழவர் நைலெகாள்ளாமல் தவத்தார்.

வாசலுக்கும்வராந்தாவுக்குமாகநடந்தார். ேபரன்அடிபட்டுரத்தெவள்ளத்தல்

க டப்பதுேபாலவும், மருமகள்மயக்கமைடந்துக டப்பதுேபாலவும்ஓர்எண்ண

ம். அவர் உடம்பு வயர்த்தது. உள்ளம் வம்மியது. கடவுேள, என்ைன எடுத்துக்
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ெகாள், என்பள்ைளகைளவ ட்டுவடு…..

த டீெரன்று கதைவத் தட்டும் சத்தம் ேகட்டது. அவர் சந்ேதாஷமாகப்

ேபாய்க் கதைவத் தறந்தார். இரண்டாவது ெதருக்காரி ஒருத்த

ப ரசன்னமானாள். ‘’கமலா இன்னும் வரலியா?” என்று ேகட்டாள்.

வரவல்ைலேய என்ற ஆதங்க அப நயத்துடன் அவர் ைகைய

ஆட்டினார்.”அவேளாட அப்பா இன்ைனக்கு மாயவரத்த ேல இருந்து வர்றார்.

சனிமா வ ட்டதும் ஸ்ேடஷனுக்குப் ேபாகணுமுன்னு அவள் ெசான்னது

இப்பத்தான்ஞாபகம்வருது,” என்றுெசால்லிக்ெகாண்ேடஅவள்ேபானாள்.

க ழவருக்குப் ேபான உய ர் தரும்ப வந்தது. மருமகளும் ேபரனும் பத்த ரமாக

இருக்க றார்கள் என்ற எண்ணம், பயவுணர்ைவத் துரத்தயது. பயவுணர்வு

ேபானதும்,பச யுணர்வுவந்தது. ேகாரப்பச . இந்ேநரம்எைதயாவதுஒன்ைறச்

சாப்ப ட்டிருப்பார். மருமகள்வரவல்ைல .

மணிஆறாகவ ட்டது.

பச க ழவைரத் தன்றது.

அேதா இேதா என்று ஏழு மணிக்கு, கமலா, தன் தந்ைதயுடன் வந்து

ேசர்ந்தாள். அவசர அவசரமாக அைறையத் தறந்து, ஈஸிேசைரக்

ெகாண்டுவந்து ேபாட்டுக் ெகாண்ேட, ’ ’இதல சாய்ஞ்சுக்கங்க அப்பா,”

என்று ெசால்லிவட்டு, ஒரு நாற்காலியல் உட்கார்ந்தாள். அவள் தந்ைத

ராமநாதனுக்கு அறுபது வயது இருக்கலாம். க ழவருடன் ேபசனார். ஆனால்

அவருக்குப் பச வாைய அைடத்தருப்பைத, அவருக்குப் ேபச வருப்பமில்ைல

என்றுேவறுவதமாக எடுத்துக்ெகாண்டு, மகளிடம் ேபச க் ெகாண்டிருந்தார்.

மணி எட்டாக வ ட்டது.

கமலாஇன்னும்சைமயலைறக்குள்ேபாகவல்ைல…. க ழவர்வயற்ைறப்

ப டித்துக் ெகாண்டார். அவேளா, ”நீங்க ஏன் ேதாைசைய அப்படிேய

வச்ச ட்டிங்க?’ ’ என்று தந்ைதய டம் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தாள். ப றரு

இருவரும் மாைலயல் தாங்கள் சாப்ப ட்ட ஓட்டலின் தரத்ைதப் பற்றயும்

ஜனதா சாப்பாடு பற்றயும் ேபச க் ெகாண்டிருந்தார்கள். க ழவர், வய ற்றல்,

இரண்டுைககைளயும்ைவத்துக்ெகாண்டார்.
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ஒருவழியாக ஒன்பது மணிக்கு, கமலா சைமயலைறக்குள் ேபானாள்.

க ழவர் அந்த அைறையயும் அவள் நடமாட்டத்ைதயும் பார்த்துக்

ெகாண்டிருந்தார். துடித்த வயற்றுக்கு, ஆடும் ைககைள அைணப்புக்

ெகாடுத்துஆறுதல்ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்.

பத்து மணிக்கு உணவு பறமாறப்பட்டது. “வாங்கப்பா,” என்று

தந்ைதையக் கனியக் கனியச் ெசால்லி வட்டு, மாமனாைரத் தட்டுமுன்

உட்காரும்படி எரிய எரியப் பார்த்தாள். ‘’உங்களுக்குப் ைபல்ஸ்

இருக்கறதனாேல கருைணக் கழங்கு குழம்பு வச்ேசன். புளி அத கமாகச்

ேசர்த்தருக்ேகன். காறாது” என்றுதந்ைதய டம்ெசான்னாள்.

ராமநாதனுக்கு நான்கு நாள் ராஜேயாகம். மகளுடனும், ேபரனுடனும்

பகலில் ெவளிேய ேபாய்வடுவார். இதனால் க ழவர் சல சமயம் பட்டினி

க டக்க ேநர்ந்தது. அவர்கள் ெவளிேய ேபாகும்ேபாெதல்லாம், அந்த ஈஸிேசர்

உள்ேள ேபாய்வடும்.

ஒருவழியாக அன்று காைலயல் ராமநாதன் ஊருக்குப் புறப்பட்டார்.

மகள் ெசய்து ெகாடுத்த இனிப்புப் பண்டங்கைள ஒரு ைபயல் ேபாட்டு

ைவத்துக் ெகாண்டு அதல் ஒன்ைறக் க ழவருக்கு நீட்டினார். அப்ேபாதுதான்,

இப்படிப்பட்ட ஒன்று வீட்டில் உருவாகயருப்பைதத் ெதரிந்த க ழவர்

ேவண்டாம் என்றுைசைகெசய்தார்.

மகள்காரி கனிேவாடு தந்ைதையப் பார்த்தாள். ’உடம்ைப

ஜாக்க ரைதயாப் பார்த்துக்குங்க அப்பா. ஏற்கனேவ உங்களுக்கு ைபல்ஸ்.

இப்ேபாவாதம் ேவறயா?”

’ ’உடம்புக்கு எப்படி இருந்தால் என்னம்மா! சீக்க ரமா ஆண்டவேனாட

ேபாய்ச் ேசர்ந்துடணும்.”

“என்னப்பாஇப்படிப் ேபசுறீங்க?”

“ஒன்க ட்ட ெசால்லாமல் யார்க ட்ட அம்மா ெசால்றது? இந்த நாேல

நாள்தான் நான் இந்த வருஷத்துல வாழ்ந்த உண்ைமயான நாட்கள்.

ஊருக்குப் ேபானதும் நரகந்தான். உன் அண்ணிக்காரி ஒருநாள் கூட

வயறாரச் ேசாறுேபாடமாட்டாள். ெதரு நாைய நடத்துற மாத ரி நடத்துறா.
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உன் அண்ணன், என்ைனக்காவது ஒருநாள் எனக்கு நல்ல பலகாரம்

வாங்க ட்டுவந்துட்டாேபாதும். அன்ைறக்குமுழுதும்அவன்கூட ேவற சாக்கல்

சண்ைடக்குப் ேபாவாள். என்ைனயும் சாைடமாைடயாய்த் த ட்டுவாள். நான்

உய ேராடஇருக்கறேத தப்பும்மா .”

ராமநாதனின் கண்கள் கலங்கன. கமலா அழுேத வ ட்டாள். “இங்ேகேய

இருங்கப்பா. உங்கள் ராஜா மாத ரி கவனிச்சுக்கடுேறன்.” ேகவலுக்கைடேய

கூறனாள். ராமநாதன், மகள் முதுைகச் ெசல்லமாகத் தட்டிவ ட்டுப்

ேபாய்வ ட்டார்.

அன்று மத்தயானம் சாப்பாடு ஆகவல்ைல . கமலாவுக்கு அழுவதற்ேக

ேநரம் ேபாதாததால், சைமயலைறக்குள் அவளால் ேபாக முடியவல்ைல

. எப்படி இருந்த அப்பாைவ, அந்த மூேதவ அண்ணிக்காரி இப்படி

நடத்தயருக்க றாள்! அவள் உருப்படுவாளா? வயறாரச் ேசாறுேபாட

மாட்டாளாேம! சாைடமாைடயாய்த் த ட்டுவாளாேம! அடி பாதக ! ஒன்

அப்பனுக்கும் இதுமாத ரி வராமல் ேபாகாது. வைன வைதக்க றவள்

வைனையஅறுத்துத்தாண்டிஆகணும்….

அண்ணிக்காரிைய மனத்தல் சப த்துக் ெகாண்டும், ச ல சமயம்

தன்பாட்டுக்கு உரக்கச் ெசால்லிக் ெகாண்டும், அழுதுெகாண்ேட இருந்தாள்

கமலா. அதனால் மணி பகல் இரண்டாகயும் க ழவருக்கு எதுவும்

கைடக்கவல்ைல .

கமலாஇன்னும்அழுவைதநறுத்தவல்ைல.

க ழவர் பச தாங்க முடியாமல், வாஷ்ேபசனில் குழாையத் த றந்து

தண்ணீைரக்குடித்துக்ெகாண்டிருக்கறார்.
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6. ஞானப்பரிணாமம்

மாைலப்ெபாழுது.

குற்றால மைலப் பகுதயல் க ட்டத்தட்ட உச்ச ப் பகுத . ெசண்பகா ேதவ

அருவ , யாேரா தள்ளிவ ட்டது ேபால, ஓலத்துடன் வழுந்து ெகாண்டிருந்தது.

அந்தஆத்த ரத்தல்ஆறாகமாறயஅருவ நீர், பாைறகைளப்பய்த்துவடுவது

என்று தீர்மானித்ததுேபால், மைலையக் க ழிக்கும் ேவகத்தல், கீழ்ேநாக்க ப்

பாய்ந்து ெகாண்டிருந்தது. அைத ரச த்துக் ெகாண்டிருப்பதுேபால்,

ைமனாக்கள், கரிச்சான் குஞ்சுகள், குயல்கள் ஆகயைவ கூட்டம் கூட்டமாக

உட்கார்ந்தும், ச றகுகைள இேலசாக அடித்துக் ெகாண்டும் பண்ணிைசத்துக்

ெகாண்டிருந்தன. ச ல பறைவகளுக்குக்காதல் ேவறுவந்துவ ட்டது.

த டீெரன்று பறைவகள் சலிர்த்துக் ெகாண்டன. மைல மகளின் உச்ச

முடி ேபால் அடர்ந்தும். அழுத்தமாகவும் அைமந்தருந்த மரக்குவயலில்,

குரங்குகளின் பயங்கரமான ஒலி, அருவ ஓைசையயும் மிஞ்சயது.

குரங்குகளுடன்சமாதானசகவாழ்வுநடத்தும்அந்தப்பறைவகள்கூடப்பயந்து

ேபாய், பறக்கத்ெதாடங்கன. கைளக்குக்கைளதாவும்குரங்குகள்இப்ேபாது

மரத்துக்கு மரம் தாவ க் ெகாண்டும், அப்படித் தாவ ப் ப டித்த ேவகத்துடன்,

எல்லாக் குரங்குகளும் வருகன்றனவா என்று சரிபார்த்துக்ெகாண்டிருப்பது

ேபால் தரும்ப ப் பார்த்துக்ெகாண்டும்ஓடிவந்தன.

ஏறக்குைறய இருபத்ைதந்து குரங்குகள் இருக்கும். பத்துப் பன்னிரண்டு

குரங்குகளின் வயற்றல் குட்டிகள் ‘ச க்ெகனப் ப டித்துக் ெகாண்டிருந்தன.

வந்த குரங்குகள் வழுக்ைகத் தைலேபால் ெமாழு ெமாழுெவன்றருந்த

ஒரு குன்றல், இரண்டு கால்கைளயும் ெசங்குத்தாக ைவத்துக் ெகாண்டு,

ைககளால் காதுகைளப் ப றாண்டிக் ெகாண்டு உட்கார்ந்தன. ஆனால்

அவற்றன் கண்கள் மட்டும், சற்றுத் ெதாைலவலிருந்த ஒரு பகுதையப்

பீத ெயாடு பார்த்தன. அத்தைன பயப் ப ராந்த யலும் தைமைமக் குரங்கு,

இதர குரங்குகள் இருந்த இடத்துக்கு ேமேல, ந தானத்துடன், அேத சமயம்,

நாலா பக்கமும்கண்ைணச்சுழற்ற க்ெகாண்ேடஉட்கார்ந்தது. அதன்பட்டத்து
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மகஷயும், இதர ைவப்புக்களும்’ அதன் அருகல் ேபாய் உட்காருவதற்காக,

ேமேல ேபாகத் ெதாடங்கன. ஆனால் கண்ணாளனின் தீர்க்கமான பார்ைவ

ேவறு எங்ேகா இருப்பைதப் புரிந்து ெகாண்டு, அைவ இருந்த இடத்த ேலேய

மீண்டும்அமர்ந்தன.

எல்லாக்குரங்குகளும்தைலைமக்குரங்ைகப்ெபருமிதத்துடன்பார்த்தன.

அது, சாதாரணக்குரங்ைகவ டச் சற்றுப்ெபரியது. ‘குரங்குப்புத்த ’அத கமாக

இல்லாதது ேபால் எப்ேபாதும் கம்பீரமாக உட்காரக் கூடியது. தைலயல்,

புலித்ேதால் ந றத்தல் அடர்ந்தருந்த, பட்டினும் ெமல்லிய முடிக்கற்ைற க ரீடம்

ேபாலத் ேதான்றயது. அது, காைல மடக்க ைவத்தருந்த வதம், ச ம்மாசனம்

ேபாலவும், ைகையக் குவத்து ைவத்தருந்த லாவகம், ெசங்ேகால் ேபாலவும்

ேதான்றன.

குரங்குகள், ெமல்ல ெமல்லப் பயத்தன் ப டிமானத்தலிருந்து

வடுபட்டைவேபால், தங்கைள உய்வத்த தைலைமக் குரங்க டம்,

பன்புறமாய்ப் ேபாய் வாைலத் தூக்கன. அதுதான், குரங்கனம்

தைலைமக்குச் ெசய்யும்அஞ்சலி. தைலைமக்குரங்கு பற்றற்ற ேயாக ேபால்,

ப ரைஜ - குரங்குகளின் வாழ்த்ைதயும், வணக்கத்ைதயும், ேதைவயான

அளவுக்குக் குைறவாக அங்கீகரிப்பதுேபால் தைலயாட்டியது. எல்லாக்

குரங்குகளும் வாைலத் தூக்கயபடி பன்புறமாய் நடந்து அஞ்சலி ெசய்த

ேபாது வாளாவருந்த ஒரு தடிக் குரங்கு, பன்னர் இதர குரங்குகளின்

அச்சுறுத்தலுக்குப் பயந்து, ேவண்டா ெவறுப்பாகத் தன் வாைலத் தூக்க

ேவண்டிய அளவுக்குத் தூக்காமல், பன்னால் நகர ேவண்டிய அளவுக்கு

நகராமல், ‘கடேன’என்றுஅஞ்சலிெசய்வைத ,தைலைமக்குரங்குகவனிக்கத்

தவறவல்ைல . முதலில் அதற்குச் சனம் ெபாங்கயது. அைதக் ெகௗவக்

கடித்து, கூட்டத்தலிருந்து ெவளிேயற்ற வ டலாமா என்று கூட நைனத்தது.

பன்னர், முன்ைனய தைலைமக் குரங்கன் தளபத ேபால் வளங்கய

அது, ‘இவ்வளவாவது ெசய்க றேத’ என்று தன்ைனச் சமாதானப் படுத்த க்

ெகாண்டது.

குரங்குக் கூட்டம், தைலைமக் குரங்குக்கு, அன்று அளவுக்கு மீற அஞ்சலி

ெசய்ததல் ஓர் அர்த்தமிருந்தது. இப்ேபாது காத்ததுேபால் எப்ேபாதும் காக்க
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ேவண்டும் என்பது அதன் ெபாருள். ெசால்லப் ேபானால், அைவகளுக்கு

ெமாழிவளம் இருந்தருந்தால், மனிதைனப் ேபால், தைலைமக் குரங்ைகப்

ேபாற்ற ஒருகவயரங்கேம நடத்தயருக்கும்.

ஒருமணி ேநரத்துக்குமுன்னால் -

குவயல் குவயலாக மண்டிக் க டந்த மரத்ெதாகுதயல் ஓரத்தல் இருந்த

ஓர் ஆலமரத்தல் ஒருேசர அமர்ந்து, அதன் பழங்கைள இந்தக் குரங்குகள்

தன்று ெகாண்டிருந்தேபாது எந்தவதமான சத்தத்ைதயும் எழுப்பாமல், ஒரு

சறுத்ைத மரத்த ேலற வருவைத, இதரக் குரங்குகள் பார்க்கவல்ைல

. தைலைமக் குரங்கு பார்த்துவ ட்டது. உடேன பயங்கரமான ஒலிைய

எழுப்பயது. அது உச்சயல் இருந்ததால் இன்ெனாரு மரத்துக்குத் தாவ ,

எளித ல் தப்பயருக்கலாம். இதரக் குரங்குகள் ெமாத்தமாகத் தப்புவது

கடினம்.

அதற்குள் மரம் இரண்டாகக் கவுணாகும் இடத்துக்குச் சறுத்ைத வந்து

வ ட்டது. ெதற்குப் பக்கம் வழுக்குப்பாைற. தாவ முடியாது. க ழக்குப் பக்கமும்,

வடக்குப் பக்கமும்பள்ளத்தாக்கு. வ ழமுடியாது. அைவதாவக்கூடியஒேரஒரு

பக்கம் ேமற்குப் பக்கம்தான். அங்ேக சறுத்ைத.

இரண்டு குரங்குகள் கைடத்துவ ட்டால் சறுத்ைத மற்றவற்ைறப்

பன்ெதாடராதுஎன்பதுகுரங்குகளுக்ேகெதரிந்தவஷயம்தான். இருப்பனும்

அந்த இரண்ைடயும் இழந்து வ ட்டுத் தப்ப ப்பைத, தைலைமக் குரங்கு

வரும்பவல்ைல . மரணத்தன் உச்ச ேபாலிருந்த அந்த உச்சாணிக்

ெகாம்பலிருந்து, அது சற்றுக் கீேழ இறங்கயது. எல்லாக் குரங்குகைளயும்

ஓர் அதட்டல் ேபாட்டு, தன் பக்கம் வரவைழத்து, அைர வட்டமாக வயூகம்

வகுத்துக் ெகாண்டது. சறுத்ைத எந்த இடத்தல் பாய்ந்தாலும் அைத

வைளத்துக் கடித்து வ டலாம். கீ… கீ… கீ…’ என்ற அச்சுறுத்தும் குரலுடன்,

தைலைமக் குரங்கு முழக்கமிட்டைதப் பார்த்த சறுத்ைத ச றது ேயாச த்தது.

அது ஒரு மூடச்சறுத்ைதயாக இருக்க ேவண்டும். குரங்குகள் எப்படித்தான்

வயூகம் அைமத்தாலும் பாய்க ற ேவகத்தல் பாய்ந்து, மீள்க ற ேவகத்தல்

மீண்டால் அவற்றால் ஒன்றும் ெசய்ய முடியாது என்பைத அறயாத ஜன்மம்

அது. அேதாடு ஏற்கனேவ காட்டு நாய்களால் வைளக்கப்பட்டு, எப்படிேயா
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தப்ப த்து வந்த அதனிடம், அந்த அனுபவம் ேபச யருக்க ேவண்டும். ஏறய

சறுத்ைத, கீேழ இறங்க , மீண்டும் ஏறலாமா என்று பார்த்த ேபாது, குரங்குக்

கூட்டத்தன் முன்னணியல் நன்ற தைலைமக் குரங்கு சறுத்ைத ேமல்

பாயப் ேபாவதுேபால் பல்ைலக் கடித்து, காைலத் தூக்க , ைகைய ஆட்டி,

‘பாய்ச்சா’ பண்ணியது. இைதப்பார்த்தசறுத்ைத,அருேகயருந்தஒருகுைகப்

பக்கமாக நடக்கத் ெதாடங்கயது. அந்தச் சமயத்ைதப் பயன்படுத்த , எல்லாக்

குரங்குகளும்இங்ேகவந்துவ ட்டன. தப்ப த்தமக ழ்ச்ச யல்பன்னுக்குநடந்து

தப்புவத்த தைலவனுக்குஅஞ்சலிெசலுத்த க்ெகாண்டிருந்தன.

குரங்குப் ப ரைஜகளின் அஞ்சலிைய ஓரளவு ரச த்துக் ெகாண்டிருந்த

தைலைமக்குரங்குக்குத்த டீெரன்றுராஜ்யபரிபாலனம்நைனவுக்குவந்தது.

வழக்கமாகத் தாங்கள் வாழும் அந்தப் பகுத க்கு, சறுத்ைத எப்படி வந்தது

என்று ேயாச த்துப் பார்த்தது. சறுத்ைத, குைகையப் பார்த்துப் ேபானதால்,

அது அங்கு ந ரந்தர வாசம் ெசய்யத் ெதாடங்கவ ட்டது என்பது புலனாகயது.

ஒருேவைள குைகயல் ேமலும் ஓரிரு சறுத்ைதகள் இருக்கலாம். எப்படி

வந்தருக்கும்? தைலைமக் குரங்கு ஒரு மரத்தன் உச்சய ேலற நாலா

பக்கமும் பார்த்தது. ெதாைல தூரத்தல் மரங்கள் எரிந்து ெகாண்டிருந்தன.

அதற்கு வஷயம் புரிந்துவ ட்டது. பாைத அைமப்பதற்காக, மனிதன் ைவத்த

ெநருப்பல் மாட்டிக்ெகாள்ள வரும்பாமல், சறுத்ைத இங்ேக தங்களுக்கு

ெநருப்பு ைவக்க வந்துவ ட்டது. ஆைகயால் இனிேமல் இங்ேக இருக்க

முடியாது. எங்ேக ேபாவது?

இருட்டத் ெதாடங்க வ ட்டது. இனிேமல்தான், சறுத்ைதக்குக் கண்

நன்றாகத் ெதரியும். அேதாடு, சறுத்ைத பழி வாங்குவதல், மனிதைனயும்

மிஞ்சக் கூடியது. தன்ைன வ ரட்டிய குரங்குகளில் ஒன்ைறேயனும் மரம்

மரமாக ஏற ப் ப டித்துத் தன்னு முன்னால், அதன் மனம் ஆறாது என்பது

தைலைமக் குரங்குக்குப் புரிந்துவ ட்டது. என்ன ெசய்யலாம்? எங்ேக

ேபாகலாம்?

இந்தச் சமயத்தல் மைலயன் கீழ்ப் பகுத க்குப் ேபானால், யாைனக்

கூட்டம் இருக்கும். அைவ இவற்ைறக் ெகால்லாது தான். இருந்தாலும், இந்த

இருட்டில், என்ன ேவண்டுமானாலும் நடக்கலாம். ேமல் பகுத க்கும் ேபாக
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முடியாது. அங்ேககாட்டுநாய்கள்கூட்டம்கூட்டமாகஇருக்கன்றன. அவற்றன்

சத்தம் கூடக் ேகட்க றது. அருேகயுள்ள பழமரத் ெதாகுத க்குப் ேபாகலாமா?

கூடாது. அங்ேக வாழும் இன்ெனாரு குரங்குக் கூட்டம் தாம் பைடெயடுத்துப்

ேபாயருப்பதாக நைனத்துத் தாக்குேம தவ ர, அகத களாய்ப் ேபானதுமாத ரி

தம்ைமஅரவைணக்காது. இங்ேகயுள்ளமரங்களில்ஏற இருக்கவும்முடியாது.

சறுத்ைதவரலாம். என்ெசய்யலாம்?

ஒேரவழிதான்.

ேபசாமல்,இந்தப்பாைறயல்வடியும்வைரதூங்காமல்,உஷாராகஉட்கார

ேவண்டும். அதுவும் வயூகம் அைமத்து உட்காரேவண்டும். தன்ன வரும்

சறுத்ைதையத்தருப்ப த் தாக்கஆயத்த நைலயல்இருக்க ேவண்டும்.

அஞ்சலி ெசலுத்துவதற்காக ஆடியதல் அலுத்துப்ேபாய் சல குரங்குகள்,

பாைறயலிருந்து கீேழ இறங்கப் பார்த்தன. ச ல, மரங்களில் ஏறப் பார்த்தன.

இைதக் கவனித்த தைலைமக் குரங்கு , பல்ைலக் கடித்து, ைககைளத் தூக்க ,

பாைறயல் அடித்தது. உடேன, தைலவனுக்கு இன்னும் வழிபாட்டு ேமாகம்

தீரவல்ைல என்று நைனத்து, ச ல குரங்குகள் மீண்டும் பன்னால் வந்து

வாைலத் தூக்கன. அப்படியும் அதன் ேகாபம் அடங்குவதற்குப் பதலாக,

அத கரிப்பைதப் பார்த்து, குரங்குகள் தத்தம் தைலகைளக் ைககளால்

பய்த்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது, தைலைமக்குரங்குஅவற்ைறெநட்டித் தள்ளி,

அைரவட்ட வரிைசயாக ந ற்க ைவத்தது. இரண்டு ஓரங்களிலும் வலுவான

குரங்குகைளநற்கைவத்துவ ட்டு, இதுவரிைசக்குமுன்னால்வந்துநன்றது.

ேநரம் ஆகக் ெகாண்ேட இருந்தது. ச ல குரங்குகள் தூங்கத் ெதாடங்கன.

உடேன தைலைமக் குரங்கு அவற்ைறக் ைகயால் ப றாண்டியது. குரங்குகள்

மத்தயல் இேலசாகப் பரபரப்பு. இேலசான எரிச்சல். சரியாக அஞ்சலி

ெசய்யாத அந்தத் தடிக் குரங்கு, ‘’பார்த்தாயா …. இவேனாட … தர்பாைர?”

என்பது மாத ரி இதர குரங்குகளுடன் கண்களால் ேபச க் ெகாண்டிருந்தது

இரவுப் ெபாழுது ஒரு கட்டத்துக்கு வந்தேபாது, எல்லாக் குரங்குகளுேம

தூங்கன. ஆனால் தைலைமக் குரங்கு தூங்கவல்ைல . தூக்கம்

வருவதுேபால் ேதான்றும் ேபாெதல்லாம்இேலசாகஉலாத்தயது.
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ெபாழுதுபுலர்ந்தது.

எல்லாக் குரங்குகளுக்கும் கடுைமயான பச . சறுத்ைத மரத்தல்

ஏறய சமயத்தல்தான், அைவ பழம் தன்னத் ெதாடங்கன. பற த்த

பழங்கைளப் பற க்கப்பட்ட இடங்களிேலேய வ ட்டு வ ட்டு அைவ ஓடிவந்து

வ ட்டன. அதலிருந்து இன்னும் சாப்ப டவல்ைல . குரங்குத்தனமான

பச . அந்தப் பச யல் சறுத்ைத பற்றய அபாயம், அவற்றுக்குப் ெபரிசாகத்

ெதரியவல்ைல. முன்பு சறுத்ைத வந்த அேத மரத் ெதாகுத க்கு ஓடுவதற்கு

அைவ முன்னங்கால்கைள அழுத்த , பன்னங்கால்கைளத் தூக்கயேபாது,

தைலைமக்குரங்கு பயங்கரமாகக் கத்தயது. எங்ேகயும் ேபாக ேவண்டாமாம்,

அங்ேகேயஇருக்க ேவண்டுமாம்.

குரங்குகள் ெபாறுைம இழக்கத் ெதாடங்கன. குட்டிக் குரங்குகள் கத்தத்

ெதாடங்கன. ேபாக ேவண்டா ெமன்றால், எப்படிப் பசைய அடக்குவது?

குரங்குகள் ெசால்லி ைவத்தாற்ேபால் முகத்ைதச் சுழித்தன. அந்தத் தடிக்

குரங்கு இப்ேபாது சற்று வலுவாகேவ முணு முணுக்கத் ெதாடங்கயது.

தைலைமக் குரங்குக்கும் ‘லா அண்ட் ஆர்டர்’ நைலைம புரிந்து வ ட்டது.

இருந்தும் அதன் உறுத குைலயவல்ைல . அேத சமயம் அதன் கண்களில்

அன்புெவள்ளம் பாய்ந்தது.

இந்தச் சமயத்தல், சற்றுத் ெதாைலவல், நாைலந்து இளநீர்த்

ேதங்காய்கள் நன்றாகச் சீவப்பட்டு, ஐம்பது ைபசா அளவு ஓட்ைடயுடன்,

கும்பம் ேபால் இருப்பைதக் குரங்குகள் பார்த்தன. தைலைமக் குரங்கு

உத்தரவடுவதற்கு முன்னதாகேவ, அைவ அவற்ைற ேநாக்க ஓடின. உடேன

தைலைமக் குரங்கு ஓடியது. தடிக் குரங்கு உட்பட, பல குரங்குகள், ேதங்காய்

துவாரங்களுக்குள் ைககைள வ டப் ேபான சமயம் தைலைமக் குரங்கு,

ப ரைஜகைளச் ச றது கடித்துப் பன்னுக்குத் தள்ளியது. வஷயம் அதுக்குப்

புரிந்து வ ட்டேத காரணம். மனிதர்கள் ைவத்தருக்கும் கண்ணிகள் அைவ.

ேதங்காய்களுக்குள் ைககைள வ ட்டுவடும் குரங்குகள், பன்னர் ைககைள

முஷ்டிகளாக்க , அந்த முஷ்டிகைளப் ப ரிக்காமேல ைககைள ெவளிேய

எடுக்க முயற்ச ெசய்து, எடுக்க முடியாமலும், ேதங்காயுடன் ஓட முடியாமலும்

அங்ேகேய சுற்ற ச் சுற்ற வரும்ேபாது ப டித்துக் ெகாள்வதற்காகக்
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குரங்காட்டிகள் ைவத்தருக்கும் கண்ணிக் காய்கள் என்பது தைலைமக்

குரங்குக்குப் புரிந்துவ ட்டது. இைதப் புரிந்து ெகாள்ளாத சக ேதாழர்கைள

அது பயங்கரக் கூச்சலால் அடக்க , அவற்ைறப் பன்னுக்குக் ெகாண்டுவந்து,

மீண்டும்அந்தப் பாைறய ேலேயஉட்காரைவத்தது.

குரங்குகள் மத்தயல் இப்ேபாது பலமான முனகல் . ஏன், தைலவன்

இப்படி மடத்தனமாக நடந்துெகாள்க றான்? அந்தத் தடிக்குரங்ைக, வழிகாட்ட

ேவண்டும் என்பதுேபால் பார்த்தன. இதற்குள் மனித நடமாட்டம் ெதரிந்தது.

குரங்குக் கூட்டத்ைத எங்ேகயும் ேபாக ேவண்டாெமன்று தைலைமக்

குரங்கு, தைலயாட்டி உத்தரவ ட்டு, தனியாகக் கீேழ இறங்கயது. பத்து

ந மிடத்தல் ஒரு சீப்பு வாைழப் பழங்களுடன் வந்தது. எல்லாக் குரங்குகளும்

ெமாய்க்கத் ெதாடங்கயேபாது, தைலைம, பழங்கைளக் குட்டிகளிடம்

ெகாடுத்தது. மீண்டும் தனியாகப் ேபாய், ேதாைசகளுடன் வந்தது. சக

குரங்குகளிடம் ெகாடுத்தது. தன்னுடன் வர யத்தனித்த தடிக் குரங்ைகயும்,

இதர குரங்குகைளயும் வரேவண்டாம் என்பது ேபால் தைலைய ஆட்டிவ ட்டுப்

ேபானது. தைலவன்,அங்ேகஏேதாஒருேதாப்புக்குள்,நன்றாகத்தன்றுவட்டு,

எஞ்சயைதக் ெகாண்டு வருவதாகவும், தாங்கள் அங்ேக ேபாய் வயறாரத்

தன்னக் கூடாது என்று தங்கைளத் தடுப்பதாகவும், தடிக் குரங்கு இதர

குரங்குகளுக்கு முகபாவைனயால் வளக்கயேபாது, எல்லாக் குரங்குகளும்

தைலயாட்டின. ச ல, ேகாபத்தால்உதடுகைளப் பதுக்கன.

இதற்குள் காைல ெநாண்டிக் ெகாண்ேட தைலைமக் குரங்கு ஒரு

ேதங்காயுடன் வந்தது. ெகௗவய ேதங்காையக் குரங்குக் கூட்டத்துக்கு

முன்னால் ேபாட்டு வ ட்டு, வலி தாங்க முடியாமல் அது தன் வலது காைலப்

பாைறயல் உைதத்தது. எல்லாக் குரங்குகளும் அைத ஆச்சரியமாகவும்,

ேதாட்டத்துப் பழங்கைளத் தங்கள் பார்ைவயலிருந்து ‘மைறத்த’ எரிச்சல்

தாங்காமலும் பார்த்தன. தைலைமக் குரங்குக்ேகா தன் வலிையத் தவ ர,

எதுவுேம ேதான்றவல்ைல. ெசண்பகாேதவ அருவக்கருேக இருந்த

அம்மன் ேகாவலுக்கு, ேதங்காய் பழங்களுடன் வந்த மனிதர்கைள,

உருட்டியும், மிரட்டியும், அவர்கள் உஷாராக இல்லாத சமயத்தல் தருடியும்,

பழங்கைளப்பற த்துக்ெகாண்டுவந்தஅது,இறுதயாகஒருசன்னப்ைபயன்
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ைகயலிருந்த ேதங்காையப் பற த்துக் ெகாண்டு தரும்பய ேபாது அவனுடன்

கூட வந்த ஒரு ெபரிய ஆசாமி, ைகயல் ைவத்தருந்த இரும்புக் கம்பயால்

அதன் காலில் பலமாக அடித்துவ ட்டார். அப்படியும் வலி தாங்காமல் வாய்

வழியாகத் கத்தப் ேபான அது, ேதங்காய் ேபாய்வடும் என்ற அச்சத்தல்

அப்படிக்கத்தாமல், மீண்டுவந்தது. காலில்இேலசாக ரத்தக்கசவு. ப ராணன்

அந்தக் கசவுவழியாகப் ேபாவது ேபான்ற நரக ேவதைன.

‘நீங்களும் வந்தால் … பச மயக்கத்தல் வாைழப் பழத்ைத படுங்கற

ேஜார்ேல ப டிபட்டாலும் பட்டுடுவீங்கன்னுதான் ஒங்கள் இங்ேகேய இருக்கச்

ெசான்ேனன்… கைடசல… நான் மாட்டிக் க ட்ேடன்… சத்தயமாய் நான்

இன்னும் எைதயும் தங்கல…’ என்று ேபசப் ேபான தைலைமக் குரங்கால்

ேபச முடியவல்ைல . கனிகள் பழுத்துக் குலுங்கும் ேதாப்புக்குத் தான் மட்டும்

ேபாய்வ ட்டு, எைதேயா வாங்க க் கட்டிக்ெகாண்டு வந்த தங்கள் தைலவன்,

‘படட்டும்’ என்று நைனத்தைவ ேபால, ஒன்ைறெயான்று பார்த்து இேலசாகச்

ச ரித்துக்ெகாண்டன.

இதற்குள் நடப்பைத ேநாட்டம் வ ட்ட தைலைமக் குரங்கன் பைழய

எத ரியான அேத தடிக்குரங்கு சுற்று முற்றும் பார்த்தது. பன்னர்

சந்தர்ப்பத்ைத நழுவ வ டாதது ேபால், மின்னல் ேவகத்தல் பாய்ந்து,

தைலைமக் குரங்ைகத் தாக்கயது. ஏற்கனேவ ரத்தம் கச ந்த அதன் காைலக்

கடித்து, முகத்ைத நகத்தால் ப றாண்டியது. கழுத்ைதப் பலங்ெகாண்ட மட்டும்

கடித்தது. எத ர்பாராத தாக்குதலால் வயப்பைடந்த தைலைமக் குரங்கு இதர

குரங்குகைளப் பரிதாபமாகப் பார்த்தது.

இப்ேபாது தடித்த குரங்ேகாடு, இதர குரங்குகளும் ேசர்ந்துெகாண்டு அைதத்

தாக்கன. வயற்றல் நகக் கீறல்கள். கழுத்தல் கடிகள்; காயம்பட்ட காலில்

வால்களின் அடிகள். ேபாரில் ேதால்வயுற்ற ெநப்ேபாலியைன, அவன்

பட்டத்தரச ேய ந ராகரித்தது ேபால, தைலைமக்குரங்கன்பட்டத்துமகஷயும்,

இதர ைவப்புக்களும்’ புதுத்தைலைமக் குரங்குக்குத் தாங்கள் வசுவாசத்ைத

மாற்ற க் ெகாண்டைத நரூப க்கும் வைகயல் மாஜி மணாளைன ஓடஓடத்

துரத்தன.

பைழய தைலைமக் குரங்கனால் தாக்குப் ப டிக்க முடியவல்ைல . தன்
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மாஜிப் ப ரைஜகைளப் பரிதாபமாகப் பார்த்துக் ெகாண்ேட எவற்றுக்காகத்

தன் காைல ஒடித்துக் ெகாண்டேதா, அவற்றன் அச்சுறுத்தைல ெநஞ்சல்

ெபாறுக்க முடியாமலும், அடிகைள உடம்பல் சுமக்க முடியாமலும், ஒரு

பள்ளத்தல்இறங்க , க றங்க ப் ேபாய் நன்றது.

இதற்கைடேய தடிக் குரங்கு, பட்டம் எய்தயது ேபால், ஒரு காைல

உயரமாகத் தூக்க ைவத்துக்ெகாண்டு, கம்பீரமாக இருக்க, இதர குரங்குகள்,

அதன் அருகல் ேபாய், வாைலத் தூக்க , அஞ்சலி ெசலுத்தன. பன்னர்,

புத ய தைலைம கைடத்த களிப்பல், எல்லாக் குரங்குகளும் சறுத்ைத

வாசம் ெசய்யும், அந்தப் பைழய பகுதைய ேநாக்க ஓடின. ’அங்ேக…..

ேபாகாண்டாம்… ேபாகாண்டாம், என்று கண்களால் ெகஞ்ச க் ெகாண்டு

பன்ெதாடர்ந்தபைழயதைலைமக்குரங்ைகப்பார்த்து,எல்லாக்குரங்குகளும்

முைறத்தன. உடேன, புத ய தைலவனான தடிக் குரங்கு , தன் வீரத்ைத,

ப ரைஜகளுக்குக் காட்டும் ேதாரைணயல், துள்ளிக்ெகாண்ேட ஓடி

அந்த ெநாண்டிக் குரங்கன் ெநாண்டிக் காைல, மீண்டும் குற பார்த்துக்

கடித்துவ ட்டு, ெவற்ற க் களிப்புடன் தரும்ப வந்து ப ரைஜக் குரங்குகைளப்

பைழயஇடத்துக்குஅைழத்துச்ெசன்றது.

தனித்து வ டப்பட்ட ெநாண்டிக் குரங்குக்கு நைனத்துப் பார்க்கப் பார்க்க,

ெநஞ்சம்வம்மியது.

அந்தத் தடிக் குரங்கு , கண்ணித் ேதங்காய்க்குள் ைகைய

வ டப்ேபானேபாது, இது நைனத்தருந்தால், ஒரு மனிதைனப் ேபால்

நடந்தருக்கலாம். எத ரிக்கும் கருைண காட்டிய நமக்கா இந்தக் கத ’

என்று கதயற்று கத்தயது. வாழ்ந்த அருைமையயும், வாழ்வழந்த

ெவறுைமையயும் இைணத்துப் பார்த்து, இனம் ெதரியாத ேசாகம்

இதயத்ைதக் குத்த, ெநாண்டியடித்துக் ெகாண்ேட அது மைலச் சரிவல்

கீழ் ேநாக்க ப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தது.

சற்றுத் ெதாைலவல், வாய்க்கு ெவளிேய நாக்ைகத் ெதாங்கப் ேபாட்டுக்

ெகாண்டிருந்த ஓர் ஓநாய்க்குப் பயந்து, மனித நடமாட்டம் இருப்பதுேபால்

ேதான்றயஒருகுைகையேநாக்க ச் ெசன்றது.
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குைகக்குள், பத்மாசனத்தல் அமர்ந்து, ஒரு காவ ச் சாமியார் எைதேயா

ெஜப த்துக் ெகாண்டிருந்தார். ேமானேம அைமதயாகவும், அந்த அைமத ேய

ஓர் அருட் பாய்ச்சலாகவும், பற்றற்ற ஒன்றல் பற்று ைவத்தது ேபால்

ேதான்றய சாமியார், சத்தம் ேகட்டுத் தரும்ப ப் பார்த்தார். பரிதாபமாக

ஒரு காைலத் தூக்க ைவத்துக் ெகாண்டு, கண்களால் ெகஞ்சயபடி நன்ற

குரங்ைகப் பார்த்ததும், அவர் உள்ளம் ெநக ழ்ந்தருக்கேவண்டும். ‘ச வ

சவ’ என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேட தம் பக்கமாக வரும்படி குரங்குக்குத்

தம் கண்ணைசவால் அருள் காட்டினார். முதலில் சறது தயங்கய குரங்கு,

பன்னர்அவர்கண்களில்மின்னியஅருட்பாலிப்ைபஉணர்ந்துேபாலஅவைர

ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது. சாமியார், ெவண்பற்கள் ெவள்ளிேபால் மின்ன,

அைமதயாக, சூனியத்தல் பார்ைவையநைலநறுத்தயவாறு ேபசனார்.

”வாடாப்பா… வா… கவைலப்படாமல்… கஷ்டத்ைதஅங்ேகேய வ ட்டு வ ட்டு

ந ர்மலமாகவாடாப்பா…ஒவ்ெவாருவருக்கும்ஒருகாலகட்டம்உண்டு. நன்ைம

தீைம ேபாலவும், தீைம நன்ைம ேபாலவும் ேதான்றுவதுகாலத்தன்மாைய.

‘’காலத்ைத, அதன் ெவளிப்பாடுகளில் இருந்து தனிப்படுத்த , ப ரித்துப்

பார்த்து, அதல் உணர்வு மயமாகக் கலப்பேத ெமய்ஞானம். கால

ெவளிப்பாடுகளான ெவற்ற , ேதால்வகளால் சுவாச க்கப்பட்ட நீ , இனிேமல்

பரம் ெபாருளாய் வளங்கும் காலத்ைதப் படிப்படியாய் உணர்ந்து, அந்த

உணர்ைவச் சுவாச த்து உய்வைடயலாம். வாடாப்பா வா. ஊனத் ேதால்வ ,

ஞானெவற்ற க்குஉதவும் என்றஉணர்ேவாடுவா…அஞ்சாமல்வா…”

சாமியார், ெநாண்டிக்ெகாண்ேட ஒரு காைலத் தூக்க க் காட்டிய அந்தக்

குரங்ைக, த ல்ைலயம்பலக் கூத்தனாகப் பாவ த்து, ஞானப் பரவசத்தல்

முைறய ட்டாரா அல்லது அந்தக் குரங்ைகத் தன் மனமாகப் பாவ த்துப்

ேபசனாரா என்பது ெதரியவல்ைல . எப்படிேயா குரங்கு, அவர் அருகல்

வந்தது. சாமியார்அதன்உடம்புமுழுவைதயும்தடவனார்.

பரிணாமப்பட்ட மனித குலத்தலிருந்து சற்று அதகமாகப் பரிணாமப்பட்ட

அந்தச் சாமியாரும், எத ர் காலக்கட்டத்தல், மனிதைனப் ேபால் அல்லாது,

இன்ெனாரு நல்ல பரிணாம ெவளிப்பாடு ேதான்றுவதற்கு ஒருேவைள

காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்தக் குரங்கும், உருவ ேவறுபாட்ைட , ‘கால
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ேவறுபாடாக’ ஒதுக்க , அவற்றுள் உள்ேளாங்கய ஆன்மாைவ ’காலமாகப்

ேபாற்ற ஒருவைரஒருவர் மானசீகமாகப் பார்த்துக்ெகாண்டார்கள்.
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7. தர்மம் ெஜயிக்கும்

’நீங்ெகல்லாம் இப்படி அசடுகளாய் இருக்கறதனால் தான்…. அந்த

மாேனஜர் நைனச்சபடி நடக்க றான். ேகட்க ஆளு இல்லன்னு காட்டு தர்பார்

நடத்துறான்.”

”ஏண்டா ேசகர் இப்படிக் குத க்க ற… வஷயத்ைத நீயும் ெசால்ல மாட்ேட…

நளினிையயும் ெசால்ல வ டமாட்ேட… நாங்களா ஞானக் கண்ணால

புரிஞ்ச ச்கணும்…. புரிய முடியாட்டா அசடுங்க….. உன் அகராத ேய

தனிதாண்டா …’ ’

“ெசால்றத ேகளுங்கப்பா. நளினிக்கு, ெஹட்குவார்ட்டர்ஸில் இருந்து 300

ரூபாய் ‘அரியர்ஸ்,’ ஜூன் மாதேம வந்தருக்கு. அவன் இன்ைனக்குத்தான்

இவளுக்குக்ெகாடுத்தருக்க றான்.”

“இன்ைனக்காவது ெகாடுத்தாேன…. எனக்கு ஒரு வருஷம் இரண்டு

மாதம்மூணுநாள்கழித்துக்ெகாடுத்தான்.”

“வ ட்அடிக்க றதுக்குஇதுேநரமில்ல… நளினிையஜூன்மாதம்மூணாம்ேதத

பணம் ெபற்றதா ைகெயழுத்து ேபாடச் ெசால்லியருக்கான்… இந்த அசடும்

‘ஆன்டி - ேடட்’ ேபாட்டுெகாடுத்தருக்கு.”

“ரிக்கார்ட்ல அவள் ைகெயழுத்துப் ேபாட்ட ப றகு நாம என்னடா ெசய்ய

முடியும்?”

’ ’அவள் இன்ைனய ேததைய ேபாட்டிருந்தாலும், அதுக்கும் ஏதாவது ஒரு

சாக்குெசால்லியருப்பீங்க….”

நளினி கண்ணீர் வ ட்டாள். “உங்களுக்கு நல்லா ெதரியும்…. என் அம்மா

ேபான மாதம் ஆஸ்பத்த ரியல் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு… அப்ேபா

நான் பணத்துக்கு நாயாஅைலஞ்ேசன்…இந்தப் பாவ … என் பணத்ைதஐந்து

மாசமாவச்சருந்தும்மூச்சுவ டாமஇருந்த ட்டான்…. கைடச யல்…. என்அம்மா

மூச்சு தான்ப ரிஞ்சுது.”

ேசகர் ஏேதா ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்ததுேபால், ேமாவாையத் தடவ
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வ ட்டுக்ெகாண்டான்.

“நாம எல்ேலாருமா ேசர்ந்து, மாேனஜர் பண்ணுறஅேயாக்கயத்தனத்ைத

எம். டி. க்குத் ெதரியப்படுத்துேவாம்… ஊழியருக்கு வந்த பணத்ைத

ஆறுமாதம் ைகயல வச்சருந்துட்டு, அப்புறமா ெகாடுக்க றான். இது

முதலாவதுகம்ப்ெளயண்ட்.”

“இரண்டாவது ஒரு ஸீரியஸ் கம்ப்ெளயண்ட்… ஊழியர்கள் ஆபீஸ்

வஷயமா ெவளில ேபாகும் ேபாது… டாக்ஸியல் ேபாகலாம்னு ரூல்ஸ்

இருக்கு. இவன் என்னடான்னா… ேபாகாத ஊழியர்கள் ேபானதா

ெசால்லி… டாக்ஸிக்கு பல்’ ேபாடச் ெசால்றான். பணத்ைத மட்டும் அவன்

எடுத்துக்க றான்… மூணாவது, ஆபீஸ் காரில், அவன் மாமியார்ல இருந்து

மச்சனன்வைரக்கும் ேபாறாங்க….. நாலாவது, குற ப்ப ட்ட ஒருஏெஜண்டுக்கு

சலுைக பண்ணணுங்கறதுக்காக அவேன ஒரு ேநாட்ைட டிக்ேடட் ெசய்து,

சம்பந்தப்பட்டகளார்க்க டம்ைகெயழுத்துப்ேபாடச்ெசால்றான்…இெதல்லாம்

வச்சு…ஒருஜாயண்ட்ெரப்ரேசன்ேடஷன்ெகாடுக்கணும்.”

“எதற்கு ேசகர் வம்பு… ேபசாம ெமாட்ைட மனு ேபாடுேவாம்….’ ’ என்றார்

சன்ைனயன்.

”ெமாட்ைடப் ெபட்டிஷன் ேபாடுறைதவ ட ேவற ஒரு ேபடித்தனம் இருக்க

முடியாது.”

”ேசகர், நீ வ வரம் அறயாத ைபயன்…. என்ேனாட இருபது வருட சர்வீஸ்ல

ெமாட்ைடப் ெபட்டிஷைனப்பற்ற எதுக்குச்ெசால்ேறன்னா …’ ’

ேசகர் அவைர ேமற்ெகாண்டு ேபசவ டவல்ைல. “ஆல் ைரட். நாேன…

என் ெசாந்தக் ைகெயழுத்ைத முழுசா ேபாட்டு… எம். டி . க்கு அனுப்ப

ைவக்க ேறன்… ஆனால் ஒண்ணு .. என்குயரி வரும்ேபாது… நீங்ெகல்லாம்

நடந்தைதச் ெசால்லணும்… மாேனஜர் இதுவைரக்கும் எனக்கு எந்தவதக்

ெகடுதலும் ெசய்யவல்ைல …. தனிப்பட்ட மனிதர் எவனும் அக்க ரமம்

ெசய்யக் கூடாதுங்றதுக்காகத் தான் எழுதேறன்… அவருைடய முைறேகடான

ெசய்ைகயால ….. நளினி மாத ரி நீங்கள் எல்லாம் பாத க்கப்படுறங்கன்னு

நைனச்சுதான்எழுதப்ேபாேறன்…’ ’
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தைலைமக் குமாஸ்தா, கும்பலின் ப ரத ந த ேபால் ேபசனார். “ேசகர்,

ேவறு எந்த வஷயத்தல் எங்கைள நம்பாவ ட்டாலும் இந்த வஷயத்தல்

சத்தயமாய் நம்பலாம்….. என்குயரி வரட்டும்… பட்டுப்புட்டுவச்சடுேறன்.”

இரண்டு வாரங்கள் ஓடின. ேசகர், சகாக்கள் ேபச க் ெகாண்டிருந்த

இடத்த ற்குப் ேபானான். தைலைமக்குமாஸ்தாஅவைனக்கட்டித் தழுவனார்.

”சபாஷ் ேசகர் . உன் ெபட்டிஷனுக்கு எபக்ட்’ இருக்கு. ஒரு வாரமா

மாேனஜர் முகம் ேபயைறஞ்சது மாத ரி இருக்கு. யார் ேபானாலும்

உட்காருங்கன்னு மரியாைதக்குக் கூட ெசால்லாத மனுஷன், இப்ேபா

ேபானவுடேன, எழுந்துஉட்காரச் ெசால்றான்…. ஏேதா நடக்குது.’ ’

“அப்புறம்இன்ெனாருவஷயம்…நல்லேவைளஅந்தஜால்ரா ராமனாதன்

பயல் இல்ைல … ெசால்க ேறன்…’ ’ என்ற பீடிைகைய, ச தம்பரம் ேபாட்டுக்

ெகாண்ேட, ‘’மாேனஜர் எம். டி. ெடலிேபானில் ேபச யைதக் ேகட்ேடன். ’ேநா…..

நான் ஒன்னும் ஊழியருங்க பணத்ைத வச்ச க்கல…. நான் ஒன்றும் ஆபீஸ்

காைர மிஸ்யூஸ் பண்ணல…. நீங்க இங்க வரும்ேபாது….. உங்க ேபத்தைய

மகாபலிபுரத்துக்கு கூட்டிக்க ட்டு ேபானத… அபஷயல் கான்டாக்டா’

எழுத ேனன்… அவ்வளவுதான்… மற்றப்படி ஒன்றும் இல்ல. எல்லாம்… ேசகர்

பயேலாட ஏற்பாடு’ என்று ெசால்லிக்க ட்டு இருந்தான்… சம்தங் நடக்குது…

ேசகர், நீ மட்டும் இல்லன்னா இந்தக் ெகாம்பைன மடக்கயருக்க முடியாது.

உன்னாலஎங்களுக்ெகல்லாம் மரியாைத….” என்றான்.

முத்துசாமி ஒரு ப ரச்சைன எழுப்பனார். ‘’ேசகர் ரகச யமாய் அனுப்பன

புகாைர, எம். டி. பரிச ீலைன ெசய்து, ஆபீஸிற்கு ’சர்பைரஸா’ வந்து

என்குயரி நடத்தயருக்கணும்… அைத வ ட்டுட்டு ெடலிேபானிேலேய புகார்

வவரங்கைளப் பத்த , மாேனஜர்க ட்ட ெசால்றார்னா ஏேதா சத நடக்குதுன்னு

அர்த்தம்.”

ஒரு மாதம் ஆகவ ட்டது. மாேனஜர் ைதரியமாகக் காட்ச யளித்தார்.

ேசகரிடம் கூட, தன்ைன யாரும் ஒன்றும் ெசய்ய முடியாது என்கற மாத ரி

சாைட மாைடயாகப் ேபசனார். முத்துசாமி தவ ர, இதர சகாக்கள், அவைன

வட்டுஒதுங்குவதுேபால்ெதரிந்தது.
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தைலக்கு ேமல் ெவள்ளம் ேபான துணிச்சலில், ேசகர் தனது பைழய

புகாைரயும், ந யாயத்ைதக் காணேவண்டிய மாேனஜிங் ைடெரக்டர்

மாேனஜருடன் ேசர்ந்து ெகாண்ட அநயாயத்ைத வவரிக்கும் புதய

புகாைரயும் ேசர்த்து, கம்ெபனியன் ஒவ்ெவாரு ைடெரக்டருக்கும்

அனுப்பனான். இைத அவன் அனுப்புவதற்கு முன்னதாகேவ ெதரிந்து

ெகாண்ட மாேனஜர் , அவைனப் பழிவாங்க பல நடவடிக்ைககைள

ேமற்ெகாண்டார். அவன் எழுதும் குற ப்புக்கள் ஏேனாதாேனா என்று

இருப்பதாக ெமேமா ெகாடுத்தார். அப்பாவுக்கு உடல் நலமில்லாததற்கு

அவன் ேபாட்ட லீைவ சாங்ஷன் ெசய்யாமல் அவன் ஒரு நாள் சம்பளத்ைதப்

ப டித்தார். அவனுக்குச் சம்பந்தமில்லாத அனுபவமில்லாத ேவைலகைள

‘அட்மினிஸ்ேரட்டிவ் ரீஸன்ஸ்’ என்ற சாக்கல் ெகாடுத்து, அவன் தன்

தறைமையப் ெபருக்க க் ெகாள்ள ேவண்டும் என்று இரண்டாவது

ெமேமாைவக் ெகாடுத்தார். அேத சமயம் தைலைமக் குமாஸ்தா

தங்கேவலுக்கு, ஒரு ெடம்பரரி ப ரேமாஷன் கைடத்தது. தைலைமக்

குமாஸ்தா பதவக்குப் ேபானார். ேகஷயர் ேவைலக்கு, நளினி வந்தாள்.

அவர்கள் எந்த ேநரத்தலும் வரலாம், ேபாகலாம். மாேனஜர், ெசான்னபடி

உட்காருபவர்கள், இப்ேபாதுெசால்வதற்குமுன்னதாகேவஉட்கார்ந்தார்கள்.

ேசகர் ெபாற கலங்க ப் ேபானான். முதயவர் முத்துசாமி ஆறுதல்

கூறனார்.

‘’கவைலப்படாேத கண்ணா … கைடச ப் படிக்கட்டு தான் கஷ்டமான

படிக்கட்டு…தர்மம்ஒழிஞ்சு ேபானதுமாத ரி ேதாணும்…கைடசயல்அதுதான்

ெஜயக்கும்.”

ேசகர், தன் புகார்கைளப்பற்ற மீண்டும் ைடெரக்டர்களுக்கு

நைனவுபடுத்தனான். வ சாரைண இல்ைலெயன்றால், அரசாங்கத்த ற்குத்

ெதரியப்படுத்தப் ேபாவதாக எச்சரிக்ைகவடுத்தான்.

ஒரு மாதம் ஆகயருக்கும். வ சாரைணக் குழு வந்தது… அந்தச்

சமயத்தல் முத்துசாமி ஓய்ைவ முன்னிட்ட வடுமுைறயல் ேபாய்வ ட்டார்.

வ சாரைணக்குழுமுன்னால்தான்டாக்ஸியல்ேபானதாகவும், மாேனஜருக்கு

சம்பந்தம் இல்ைலெயன்றும் அஸிஸ்ெடண்ட் மாேனஜர் தங்கேவல் சத்தயம்
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ெசய்தார். ஜூன் மாதத்த ேலேய பணம் வாங்கவ ட்டதாக நளினி உறுத

ெகாடுத்தாள். ஒவ்ெவாருவரும் ேபாட்டி ேபாட்டுக் ெகாண்டு, தங்கள்

வசுவாசத்ைதக் காட்டினார்கள்.

வ சாரைண முடிந்த மாைலயல், ேசகர் தன் சகாக்கள் இருந்த இடத்த ற்கு

வைரந்தான்.

“ெபாட்ைடப் பயல்கள்!” என்று தன்ைனயுமறயாமேல சாடினான். “ஆமாம்…

உன் வீரத்ைதக் காட்டுறதுக்காக…. நீ எைதயாவது எழுதுேவ… நாங்க எங்க

ெபாண்டாட்டி பள்ைளங்கவாயல … மண்ணேபாட்டுட்டு…உன்கூட ேசரணும்.

நீ ெபரியவீரனாகணும்…அப்படித்தாேன,” என்றான்குமாஸ்தாதுைர.

ேசகர் இரண்டு நாட்களில் டிஸ்மிஸ் ெசய்யப்பட்டான். அந்த நறுவனம்,

ஒரு பப்ளிக் லிமிெடட் கம்ெபனி. அதன் பங்குதாரர்கள் அைனவருக்கும்

தனக்கு இைழக்கப்பட்ட அநீத பற்ற வ ரிவாகக் கடிதங்கள் எழுதனான்.

முத்துசாமி வழக்கப்படி “தர்மம் ெஜயக்கும்,”

என்றுஆறுதல்கூறனார்.

ஒரு மாதம் ஓடியருக்கும். ரிட்டயரான முத்துசாமி அவைனத் ேதடிவந்தார்.

’ ’ேசகர், உனக்கு வஷயம் ெதரியுமா? நீ எழுதன ெலட்டர்கைள வச்ேச

ெஜனரல் - பாடிையக் கூட்டியருக்காங்க… இனிேமல் தல்லுமுல்லுகள்

நடக்காமல் இருக்கறதுக்கு பல சட்டத ட்டங்கைள வகுத்தருக்காங்க…

மாேனஜைரயும், மாேனஜிங்ைடரக்டைரயும்தூக்க ட்டாங்க.”

ேசகர் துள்ளினான். ‘’எனக்குப் பைழயபடி ேவைல கைடக்குமுன்னு

ெசால்லுங்க.””அதுவந்து…. உன்ைனேவைலயல்ைவக்கணுமுன்னு…. ச லர்

ெசால்லியருக்காங்க. அப்படி உன்ைன வச்சா….. எல்லாரும் ெபட்டிஷன்

எழுத ஆரம்ப ச்சுடுவாங்கன்னு ெமஜாரிட்டி ெசால்லிட்டதாம். அதாவது…. நீ

எழுப்பனப ரச்சைனகைளதீர்த்தருக்காங்க. ஆனால்உன்ப ரச்சைனையத்

தீர்க்கைல.”

ெதாண்ைடக்குள் ஏேதா ஒன்று அைடப்பைதயும் ெபாருட்படுத்தாமல், ” அது

ேபாகட்டும், நம்ம ஆபீஸ் இப்ேபா எப்படி இருக்கு?” என்று ெசால்லிப் ேபச்ைச

மாற்றனான்ேசகர்.

”இப்ேபா வந்தருக்க ற புதய மாேனஜர் ேநர்ைமயானவராம். பைழய
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தல்லுமுல்லு எதுவும் கைடயாதாம். ஆபீஸ் நயாயஸ்தலமாக நடக்குதாம்.

கைடச யல்நான்ெசான்னதுமாத ரி தர்மம்…’ ’

”ெஜய ச்ச ட்டுது’ ’ என்று ெசால்லப்ேபான வார்த்ைதைய

வாய்க்குள்ேளேய ஜீரணித்து, அதன் அஜீரணத்தனால் த க்க த் தணறனார்

முத்துசாமி.

’ ’சும்மா ெசால்லுங்க சார். கைடச யல் தர்மம் ெஜய ச்ச ட்டுது…. ஆனால்

தர்மவான்தான்ேதாற்றுட்டான். சரிதாேன?”

முத்துசாமி கண்கைளத்துைடத்துக்ெகாண்டார்.
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8. ெசாகுசுக்காரர்கள்

ேவகமாக வந்து ெகாண்டிருந்த அந்தப் படகுக் கார், த டுத ப்ெபன்று

தன் குடிைச முன்னால் நற்பைதப் பார்த்த ெபான்னாத்தாவுக்குக்

ைகயும் ஓடவல்ைல, காலும் ஓடவல்ைல. அதுமட்டும் அல்லாமல், ‘’ஏய்…

ெபான்னாத்தா….! ெபான்னாத்தா!” என்று பழக்கப்பட்ட குரல் ஒன்று

காருக்குள் இருந்து அைழப்பதும் ேகட்டது. வயற்றுடன் அைணத்தவாறு

ைவத்தருந்த நான்கு வயசுப் ைபயைன, ஒரு சாக்கல் க டத்தப்ேபானவள்,

அப்படிச் ெசய்ய மனம் இல்லாமல் ைபயைனத் தூக்கத் ேதாளில் ேபாட்டுக்

ெகாண்டு காருக்கருேக வந்தாள். முன்பக்கத்து இருக்ைகயல் பஞ்சாயத்து

உறுப்பனர் பரமசவம்அமர்ந்தருந்தார்.

ஆசாமி காரின் கதைவத் தறக்காமல் அவைளப் பார்த்தார். ஆனால்,

அவர் அருகல் இருந்த பஞ்சாயத்துத் தைலவர் ேகாவ ந்தனும், பன்னால்

உட்கார்ந்தருந்த சூட், ேகாட், ைட ேபாட்ட இரண்டு ஆண்களும், அழகய

இளமங்ைக ஒருத்தயும் காரிலிருந்து ெவளிேய வந்தார்கள். பரமசவம்

அைசந்து ெகாடுத்காததால், பஞ்சாயத்துத் தைலவர் ேகாவ ந்தன் டிைரவர்

பக்கத்துக் கதவு

வழியாக ெவளிேயவந்தார்.

அவர்கள் அப்படி இறங்கயதற்குச் சலுைக காட்டுவது ேபால், உறுப்பனர்

பரமசவம் காரின் கதைவத் தறந்து ைவத்துக்ெகாண்டு உட்காரப் ேபானார்.

அவரால் த றக்கமுடியாமல் ேபாகேவ, டிைரவர்வந்துதறந்தார்.

ஆனாலும், காரிலிருந்து இறங்க வரும்பாதவராய், ”ஏய் ெபான்னாத்தா,

உனக்கு நல்ல காலம் ப றந்த ட்டுது. இவங்ெகல்லாம் யாருன்னு ெதரியுமா?’

என்றுேகட்டார்.

பஞ்சாயத்துத் தைலவைரப் பார்த்தாேல பரபரப்பைடயும்அந்தக்குடிைசப்

பகுத மக்கள், இப்ேபாது தைலவைரயும் தைலவர்கள் ேபால் காட்ச யளித்த

இரண்டு ெபரிய மனிதர்கைளயும், அந்தப் ெபண்ைணயும், பளபளப்பான

அந்தக் காைரயும் பார்த்ததும் எல்லாப்ைபயன்களும்வந்துவ ட்டார்கள்.
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“ெபான்னாத்தா, ஒன்ைனத்தான். குழந்ைதைய இறக்க க் கீேழ வடு”

என்று பரமசவம் ெசால்லுைகயல், வந்த ப ரமுகர்களில் இைளஞரான

ஒருவர், ேகாட்டுப் ைபக்குள் ஒளித்து ைவத்தருந்த ஸ்ெடதாஸ்ேகாப்ைப

எடுத்துக்ெகாண்டு, ெபான்னாத்தா ேதாளில் க டந்த அந்தப் ைபயைன,

பலவந்தமாகக் கீேழஇறக்கப் ேபானார்.

ெபான்னாத்தா, அந்த ஸ்ெடதாஸ்ேகாப்ைப, எமனின் பாசக் கயறு மாத ரி

நைனத்துப் பயத்துடன் ஓரடி பன்வாங்கனாள். பளபளப்பான அந்தக்

காைரயும், தன் குடிைசையயும் மாற மாற ப் பார்த்தாள். அவள் குடிைசயன்

கூைரயல் ேமற்பகுதயல் உள்ள ஓட்ைட வழியாக வரும் சூரியன் கத ர்

மின்னுவதுேபால், அந்தக்காரின் ேமற்பகுத மின்னிக்ெகாண்டிருந்தது.

சாைலைய அைடத்துக்ெகாண்டிருக்கும் அந்தக் காைரப் பார்க்கப் பார்க்க,

அவளுக்குக் கணவனின் நைனவு வாட்டியேதாடு, கண்ணீ ரும் வந்தது.

முன்றாைனயால் கண்ைணத் துைடத்துக்ெகாண்டேபாது, பரமசவம்

அதட்டினார்.

“ஏய், ெபான்னாத்தா, ஒனக்கு நல்ல காலம் ெபாறந்தடுத்துன்னு

ெசால்ேறன். நீ பாட்டுக்குஅழுதால் எப்படி?”

“அழேல மாமா! தூச வழுந்துட்டுது; கண்ைணத் துைடச்ேசன்.” ”சரி,

இவங்ெகல்லாம் யார் ெதரியுமா? உனக்கு எப்படித் ெதரியும்? இவரு

ெசன்ைனயேலேயெபரியமனுஷர். பத்துவீடுங்களும்ெரண்டுகம்ெபனியும்

இருக்கு. இவரு டாக்டர். ஏைழங்களுக்கு மட்டும் ைவத்தயம் ெசய்யறைதச்

ேசைவயா நைனக்கற பணக்காரத் தம்ப . இந்த அம்மா வக்கீல்; இவங்க

குடும்பேம ேகார்ட்குடும்பந்தான்.’ ’

ெபான்னாத்தா, அந்த அறமுகத்ைத அங்கீகரிப்பவள் ேபால்,

ேலசாகச் ச ரித்துக்ெகாண்ேட நன்ற அந்த இளமங்ைகையயும், அவள்

லிப்ஸ்டிக்ைகயும், சும்மாட்டுக் ெகாண்ைடையயும், நீண்டு வளர்ந்து பாலிஷ்

பூசய நகங்கைளயும், எல்லாவற்றுக்கும் ேமலாக அவள் உடம்பு மின்னிய

மினுமினுப்ைபயும், மிரள மிரளப் பார்த்துக் ெகாண்ேட ‘என்ைன வந்து ஏன்

இந்தமாமா பாடாய்ப்படுத்துகறார்?’ என்றுநைனத்துக்ெகாண்ேடநன்றாள்.

பரமசவம்வளக்கனார்.
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’ ’எதுக்குச் ெசால்ேறன்னா, இப்ேபர்ப்பட்ட ெபரிய ஆட்கள்; சுவீகாரம் எடுக்க

வந்தருக்காங்க; புரியுதா?”

ெபான்னாத்தாவுக்குப் புரிந்தது. அவள்ைபயைனத் ‘தத்து’ எடுப்பதற்காக

வந்தருக்க றார்கள். முதலில் அவளுக்கு மகழ்ச்ச யாக இருந்தது.

பள்ைளயார் மாத ரி வயறு தள்ளிக் ெகாண்டும், ெநஞ்ெசலும்பு துருத்த க்

ெகாண்டும், வலாெவலும்புகள் புைடத்துக்ெகாண்டும், குச்ச க் கால்

ைககளுடனும்,மாந்தம்ப டித்து,இந்தநான்குவயதலும் ’நான்குகால்கேளாடு

நடக்க ேவண்டிய நைலயல் உள்ள தன் ஒேர மகன் முனுசாமிைய, அவர்கள்

வளர்த்தால் அவனும் ெபரிய மனிதனாக இேதேபால ஒருநாள் காரில்

தன்ைனப் பார்க்க வருவான் என்று நைனத்து மகழ்ந்தது தாயுள்ளம்.

ஆனால் அடுத்த கணம், இருக்க ற ஒேர பள்ைளையயும் ெகாடுத்துவ ட்டு

வாழமுடியாதுஎன்றுநைனத்தவள்ேபால் தடுக்க ட்டாள்.

’ ’ஒங்க ெபரிய மனைச நைனக்ைகயல் சந்ேதாசமாய் இருக்கு மாமா.

ஆனால்என்பள்ைளையச்சுவீகாரமாய்க் ெகாடுக்கமுடியாது.”

’ ’ஏய், உனக்குஅறவருக்கா? ஒன்ைனவடேமாசமாஇருக்க றான்அந்தப்

பய. ஒருநாைளக்குப்பாத்தாமூணுநாைளக்குச்சாப்ப டமுடியாது. இவைனப்

ேபாய் யாரு சுவீகாரம் எடுக்கப் ேபாறது? சரியான ைபத்தயக்காரியாய்

இருக்கற ேய!”

“என் பள்ைள எப்படியும் இருந்துட்டுப் ேபாவுது. உம்ம ேஜாலிையப்

பார்த்துட்டுப் ேபாங்க.”

பஞ்சாயத்துத் தைலவர் ேகாவ ந்தன் குறுக்ேக புகுந்தார். அரச யலில்

அவருக்குநல்லஅனுபவம்.

‘’என்ன பரமசவம், அவரவர் பள்ைள அவரவருக்கு உசத்த . வந்த

ேவைலையப் பாக்க றத வ ட்டுப்புட்டு….. இது எதுக்கு? நான் ெசால்ேறம்மா.

இவங்ெகல்லாம் ெசன்ைனயேல ஒரு சங்கம் வச்சு நடத்துறாங்க. நம்ம

க ராமத்ைதேய தத்து எடுத்து எல்லாவசதயும் ெசய்து தரப்ேபாறாங்க. அதல்

ஒண்ணுதான் ’பள்ைளையப் ேபணுேவாம்’ என்கற த ட்டம். ஒன் பள்ைளய

ேசாத ச்சுப் பாத்து ேவண்டியமருந்துெகாடுப்பாங்க; அவ்வளவுதான்.”
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” என் ைபயனுக்கு அடிக்கடி ெவட்டு வருதுங்க ஐயா. வய த்துல மாந்தம்

இருந்தாெவட்டுவருமுன்னுெசால்லிநாட்டுைவத்தயருதங்கேவலுகஸ்தூரி

மாத்தைரையயும் அயச் ெசந்தூரத்ைதயும் ெகாடுத்துக்க ட்டு வந்தாரு.

இப்ேபா அவேராட ைகராச யாேலயும் ஒங்க புண்ணியத்தாேலயும் ெகாஞ்சம்

ெகாஞ்சமாய்ச் சுகமாய ட்டுவருது. அதனாலஇப்ேபா ேவண்டாம்.’ ’

அவள் ைபயைனப் பார்த்து, ‘இதுதான் சரி” என்று தங்களுக்குள்ேள

ேபச த் தருப்த ப் பட்டுக்ெகாண்ட மூன்று ேபர்களும் முகங்கைளச்

சுழித்தார்கள். மூவரில் வயதான ெதாந்த க்காரர், ” எத்தைன அறயாைம?’ ’

என்றார். உருவய ஸ்ெடதாஸ்ேகாப்ைபக் ேகாட்டுக்குள் எப்படிப் ேபாடுவது

என்றுவாலிப டாக்டர் ேயாச த்துக்ெகாண்டிருந்தார்.

இளமங்ைகஉடம்புகுலுங்காமல்,அேதேநரத்தல்உதட்ைடஒய்யாரமாகக்

கடித்துக்ெகாண்ேட ெபான்னாத்தாவன் அருகல் வந்தாள். ேசைலயல்

உள்ள தூச , அந்தப் பட்டணத்து மங்ைகேமல் பட்டுவடும் என்று பயந்து,

ெபான்னாத்தா வலக வலக ப் ேபானாள். இளமங்ைக வடுவதாக இல்ைல.

ெபான்னாத்தாவன் ைகையப் ப டித்தாள். ப றகு அவேளாடு ஒட்டிக்ெகாண்டு

க டந்த ைபயனின் முதுைகத் தடவ வ ட்டதும், பயல் ேதாளில் சாய்ந்தருந்த

தைலையத் தூக்க , அவைளப் பார்த்தான். அவன் கன்னத்ைத ேலசாகக்

கள்ளிவ ட்டுப் ப றகுஅந்தப் ெபண்இடுப்பல்

ெசருகயருந்த ெவள்ைளக் ைகக்குட்ைடைய எடுத்து, ைககைளச்

ெசாகுசாகத் துைடத்துக்ெகாண்டாள். ெபான்னாத்தா ஒன்றும் புரியாமல்

வழித்தாள். இளமங்ைகநளினமாகப் ேபசனாள்.

“ஏம்மா, உன்ைனப் பாத்தா புத்த சாலியாத் ெதரியுது! ைவட்டமின் ‘ஸி’

இல்லாததால் குழந்ைதக்கு, ‘ெபரிெபரி’ என்ற ேநாய் வந்தருக்கு. புரதமும்

ேபாதைல. கார்டினால்மாத்தைரதான்ெகாடுக்கணும். சரிதாேன டாக்டர்?”

‘’சரிதான்.” ‘’அதனாேல நான் என்ன ெசால்ேறன்னு ேகளும்மா.

நாட்டு மருந்துன்னு ஏதாவது குடுத்தயானால் ஆபத்தாயடும். குழந்ைத

’பைழக்கணும்னா டாக்டர் ெசால்றைதக் ேகக்கணும். என்ன அம்மா

ெசால்ேற?”
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இளமங்ைக ேபச யைத, இதர இரண்டு ப ரமுகர்களும் தருப்தயுடன்

அங்கீகரித்தனர். பஞ்சாயத்து உறுப்பனர் பரமசவம், தைலையப் பய்த்துக்

ெகாண்டார். ெபான்னாத்தாவுக்குஒன்றும்புரியவல்ைல .

“மாமா, அம்மா என்ன ெசால்றாங்க?” உறுப்பனர் பரமசவம் உள்ளூறக்

ேகாபப்பட்டார்.

ஆனால் பஞ்சாயத்துத் தைலவர் மட்டும் ஏேதா புரிந்து ெகாண்டு, சுருங்கச்

ெசால்லிவளங்கைவத்தார்.

‘’ஒன் ைபயனுக்கு இவங்க இலவசமாய் ைவத்தயம் பார்க்க ேறன்னு

ெசால்றாங்க. நீ என்னெசால்ேற?”

”நாட்டு மருந்ைத ஏற்கனேவ ெகாடுத்துட்டு வர்ேறன். ைவத்தயைரக்

ேகட்டுக்க ட்டு…’ ’

‘’யாரு ைவத்தயரு?”’‘தங்கேவலுத் தாத்தா.” ’ ’அந்த ஆளு ேவளா

ேவைளக்குக் கருவாட்டுல ேசாறு ேகப்பாேன? உனக்குக் ெகாடுத்துக்

கட்டுப்படியாகுதா?

“கட்டுப்படியாகலதான். ஆனால் அைத ெநைனச்சால் பள்ைளக்குச்

சுகமாகாேத! ெரண்டு ரூபாேயாட , கருவாடும் ெபாற ச்சுச் சுடச்சுடச் ேசாறு

ேபாட்டுக்ெகாடுக்க ேவண்டியருக்கு. என்தைலவத !”

இந்தச் சமயத்தல் இளமங்ைக ெபான்னாத்தாவன் அருகல் ேமலும்

ெநருங்க க்ெகாண்டுேபசனாள்.

’ ’ஏம்மா, நீ இன்னும் புரிஞ்சுக்கேலன்னு நைனக்க ேறன்.

சாப்ப ட்டுவ ட்டுச் சாயந்தரமா வர்ேறாம். ேயாசைன பண்ணிைவ. அேலாபத

மருத்துவம் ேதைவயான்னுேயாச . சரிதாேன, மிஸ்டர்வல்ஸன்?”

’ ’சரிதான்.”

ெபான்னாத்தாவன் பயல் முனுசாமி, அந்தப் ெபண்ைணேய உற்றுப்

பார்த்தான். தைலயல் முடியல்லாமலும், இருக்க ற முடியல் எண்ெணய்

இல்லாமலும் அலுத்துக் கைளத்துப் ேபான பரட்ைடத் தைலகைளப் பார்த்துப்

பழக்கப்பட்டுப்ேபானஅவன்கண்களுக்கு,அந்தச்சும்மாட்டுக்ெகாண்ைடயும்
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சவப்புச் சாயமும் பசுைமயாகத் ெதரிந்தன.

அந்த அழக , தன் ைகப்ைபையத் த றந்து, ஒரு ேகக்ைகயும், நாைலந்து

சாக்ெலட்டுகைளயும் எடுத்துக் ைகயல் ைவத்துக்ெகாண்டு, அந்தப்

ைபயனின் கண்களுக்ெகத ேர காட்டிக் ெகாண்ேட, “ைபயா இது என்ன?

ெசால்லு, பார்க்கலாம்” என்றாள்.

ைபயன் முதல் முைறயாகப் ேபசனான். “த ங்கறது. அம்மா, வாங்க த் தா

அம்மா!” ‘சாக்ெலட், ேகக்’ என்று ெசால்லாமல், அந்தப் ைபயன் ‘தங்கறது’

என்று ெசான்னதல், அவளுக்கு ஏமாற்றேம. அதற்கு அறகுறயாக,

உதடுகைள ேலசாகப் பதுக்க க் ெகாண்ேட , ேகக்ைகயும் சாக்ெலட்ைடயும்

அந்தப் ைபயனிடம் நீட்டப் ேபானவள் , ைகையப் பன்னால் இழுத்துக்

ெகாண்டாள். அேத ேவகத்தல், இைளய டாக்டர் பார்த்து, அர்த்த புஷ்டியுடன்

ச ரித்தான். அைத அவள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல . ைபயனும் புரிந்து

ெகாள்ளாமல் ‘குடு, குடு’ என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட, வாெயல்லாம் நீராகக்

ைகையக்காைலஆட்டினான்.

அவள் ெகாடுக்காமல், டாக்டைர எரித்து வடுபவள் ேபால் பார்த்தாள் .

அவர் ேபசாமல்இருந்ததால், ’ ’டாக்டர், உங்ககாமிரா எங்ேக?” என்றுேகட்டாள்.

டாக்டர், ஏேதா தவறு ெசய்துவ ட்டவர் ேபால் துடித்துக்ெகாண்ேட,

“மன்னிக்கணும்” என்று கூறக் ெகாண்ேட, காரின் பன்னாலிருந்து

காமிராைவஎடுத்தார்.

அவள், இப்ேபாது ேகக்ைகயும் சாக்ெலட்ைடயும் ைபயனிடம் நீட்டினாள்.

காமிராவல் ‘டக்’ என்ற சத்தம் ேகட்டேபாது, ைபயன் அைத வாங்க க்

ெகாண்டான்.

டாக்டர், இரண்டு மாத்தைரகைள நீட்டி, ’ ’ ெவட்டு வரும்ேபாது

இைதக் ெகாடு” என்று ெசான்னார். ெபான்னாத்தா மரியாைதக்காக

அைத வாங்க க் ெகாண்டாள். இது முடிந்ததும், அந்த மங்ைகயும்

மற்றவர்களும் காரின் பன் இருக்ைகயல் அமர, பஞ்சாயத்துத் தைலவர்,

உட்கார்ந்தருந்த உறுப்பனருடன் ஒட்டிக்ெகாள்ள, அந்தக் கார் பறந்தது.

“மாைலயல் வருக ேறாம். ேயாசைன பண்ணிச் ெசால்லு” என்று மங்ைக
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ெசால்லிக்ெகாண்ேட ேபானாள்

ெபான்னாத்தா, அந்தக் கார் ேபாவைதேய பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தாள்.

ப றகு கணவைன நைனத்தவள் ேபால் ேகவக்ேகவ அழுதாள். அவைளச்

சூழ்ந்தருந்தெபண்கள், “ஏம்மாஅழுவுேற?” என்றுஆதரேவாடு ேகட்டார்கள்.

“ேபான வருஷம் இேத மாத ரி கார்லதான் அவரு ேசாழாவரம் பக்கம்

அடிபட்டுச் ெசத்தாரு.”

ெபான்னாத்தாவுக்கு இருபத்ெதட்டு வயசருக்கும். வறுைம, அவள்

வனப்பன் வளத்ைதப் பாத த்தருந்தாலும், அைத வறுைமயாக்கவல்ைல.

படர்ந்த முகத்தல் எைதயுேம அலட்டிக் ெகாள்ளாமல் ந தானமாகப் பார்க்கும்

கண்கள். அழுத்தமானமூக்கு.

ைசக்களில் அரிச மூட்ைடைய ஏற்ற க்ெகாண்டு வந்த அவள்

கணவைனச் ெசன்ற ஆண்டு ஒரு பணக்கார மனிதரின் கார் அடித்துக்

ெகான்றுவட்டது. இவ்வளவுக்கும் அவன் சாைலயன் ஓரத்தல் தான்

ைசக்கைள ஓட்டிக்ெகாண்டு வந்தானாம். ஆந்த ராவல் குடித்துவ ட்டு வந்த

அந்தக் கார்க்காரர்கள், மயக்க நைலயல் வண்டி ஓட்டி, அவள் கணவைன

ந ரந்தர மயக்கத்தல் ஆழ்த்தவ ட்டார்கள். வழக்குப் ேபாட்டிருந்தால்,

ஆய ரக்கணக்கல் நஷ்ட ஈடு கைடத்தருக்கும். அவள் பஞ்சாயத்து

உறுப்பனர் பரமசவ மாமாவ டம் ேகட்டாள். அவேரா, புருஷன் ெசத்தைத

வ டப் பணம் கைடக்கலங்கற கவைலதான் ெபரிசா இருக்கு ேபால’ என்று

ெசால்லி, தம் ெபாறுப்ைபத் தட்டிக் கழித்தார். அரசன் சார்பல் வழக்குப்

ேபாட்டிருக்கலாம். ஆனால் வழக்குப் ேபாட ேவண்டியவர்களின் ைககளில்

எதுேவா தணிக்கப்பட்டதால், அவர்கள் அந்தக் ைகயன் கனம் தாங்க

முடியாமல், வழக்குக்காக எைதயும் எழுதவல்ைலயாம்.

ெபான்னாத்தாவுக்கு இந்தக் க ராமத்தல் எந்தவதமான ப டிப்பும்

இல்ைலதான். இருந்தாலும் ப றந்த ஊருக்கு அவள் ேபாக வரும்பவல்ைல

. கல்யாணம் ஆவதற்கு முன்னால் ஒரு குடும்பச் சண்ைடயல், ‘நீ

கல்யாணமாக ஒரு வருஷத்துல தாலி அறுக்கேலன்னா நான் ராமக்கா

இல்ேல’ ன்னு அவள் அண்ணிக்காரி ெசான்னது மாத ரிேய நடந்துவ ட்டதால்,
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அவள் கண்ணில் வழிக்க இவள் வரும்பவல்ைல. ஏேதா ஒருவத

ைவராக்கயத்தால், இந்த ஊரிேலேய தங்க க் கூலிேவைலக்குப் ேபாய்க்

ெகாண்டிருந்தாள்.

மாைலப் ேபாதுமலர்ந்தது.

ெபான்னாத்தாவன் ைபயன் முக்க க் ெகாண்டிருந்தான். வயறு

உப்ப ப் ேபாயருந்தது. கண்கள் நைல குத்த நன்றன. அவன் மூச்சு

வடுவேத ச ரமமாக இருந்தது. நாட்டு மருந்ைதக் ெகாடுக்கலாமா , புது

மனிதர்கள் ெகாடுத்த மருந்ைதக் ெகாடுக்கலாமா என்று ேயாச த்தாள்

ெபான்னாத்தா. ப றகு கண்ணீர் மல்க, அவசர அவசரமாக மகைனக்

ேகாணியல் க டத்தவ ட்டு, மகனின் ெதாண்ைடையத் தடவ வ ட்டாள்.

ெபாங்க வந்த ேகவைல அடக்க க் ெகாண்டாள். அந்தச் சமயத்தல், நாட்டு

ைவத்தயர் தங்கேவலு, “என்ன ெபான்னாத்தா? துண்டுக் கருவாடு ைவக்கச்

ெசான்ேனேன, வச்ச யா?” என்றுேகட்டுக்ெகாண்ேடஉள்ேளவந்தார்.

ெபான்னாத்தாவுக்குக் கண்மண் ெதரியாத ேகாபம். ‘க ழவன், துண்டுக்

கருவாடு ேகக்கறதுல குைறச்சல் இல்ல. ஆனால் ஒரு வாரமாய் மருந்து

ெகாடுத்தும், இன்னும் பள்ைளக்குச் சுகமாகல. என்ன மருந்ேதா மாயேமா?

இந்த லட்சணத்துல கருவாடு, அதுவும் துண்டுக் கருவாடு ேவணுமாம்.

ஆைசையப் பாரு!’

“என்ன ெபான்னாத்தா, துண்டுக் கருவாடு கைடக்கலியா?” ’ ’ப ள்ள

கண்டதுண்டமா ெவட்டிக்க ட்டு க டக்கான். ஒமக்குத் துண்டுக் கருவாடு

ேவணுமாக்கும் ! கருவாட்டுக்காக மருந்து ெகாடுக்க றீரா? இல்ல,

மருந்துக்காகக் கருவாடு ேகக்க றீரா? நீரு ெசய்யறதுநல்லாஇல்ேலதாத்தா.”

ைவத்தயர், அவைள ஒருமாத ரி பார்த்தார். ப றகு சமாளித்துக்ெகாண்டு,

“ப ள்ளயஎடு பார்க்கலாம்” என்றார்.

“நான் டாக்டர்க ட்ட குடுக்கப் ேபாேறன்.’ ”’மகராஜியாச் ெசய். உன்இஷ்டம்.

நான்வேரன்.”

நாட்டு ைவத்தயர், அவைளத் தரும்ப ப் பார்க்காமேல ேபானார். ‘இப்படிப்

ேபச யருக்கக் கூடாது’ என்று ெபான்னாத்தாவும் வருந்தனாள். ‘ேச ேச!
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இருந்தாலும் இந்தக் க ழவனுக்கு இவ்வளவு ஆைச கூடாது. எவ்வளவு

ெபரிய மனுஷன்! அந்த அம்மா எவ்வளவு ெபரிய மகராச ! எவ்வளவு அன்பா

மருந்துதேரன்னுெசால்றாக. இந்தஆளுஎன்னடான்னா, கருவாட்டுக்குழம்பு

ேகக்கறான்!’

இதற்குள், ெசன்ைனச் சங்கக்காரர்கள் காரில் வந்து இறங்கனார்கள்.

அவர்கைளப் பார்த்ததும், ெபான்னாத்தா தைலயல் அடித்துக்ெகாண்ேட

அழுதாள். டாக்டர் குழந்ைதையப் பார்த்தார். ஒரு கார்டினால் மாத்தைரைய

நுணுக்கப் ைபயனின் வாயல் ஊற்றனார். ப றகு, பத்துப் பதைனந்து

மாத்தைரகைள எடுத்துப் ெபான்னாத்தாவ டம் ெகாடுத்துவ ட்டு, ’ ’தனம்

மூணுமாத்தைர, ேவைளக்குஒண்ணுெகாடு,சரியாயடும். மீத மருந்துகைள

நாலுநாள்கழிச்சுத்தாேரன். அவனுக்குமுட்ைடவாங்க க்ெகாடு;ஹார்லிக்ஸ்

ெகாடுக்கணும்,ஆப்பளும்அவசயம்” என்றார்.

இளமங்ைக, அவைள ஆதரேவாடு பார்த்தாள். “கவைலப்படாேத,

சரியாயடும்.”

“த றைம வாய்ந்த வக்கீல் நீங்க, உமா. அந்தப் ெபாம்பைளைய ஒத்துக்க

ைவச்சுட்டிங்கேள” என்றார் டாக்டர்.

“வக்கீலா, இல்ைல. இல்ைல. ேதர்ந்த சமூக ேசவக ” என்றார்

ெதாந்த க்காரர். டாக்டரிடம் குமாரி உமா அத கமாய்ப் ேபசுவதல், அவருக்கு

ஆதங்கம்.

மூன்று ேபரும் ஒருவர் ைகைய ஒருவர் குலுக்க க்ெகாண்டார்கள்.

பஞ்சாயத்துத் தைலவரும் உறுப்பனரும் ஒருவைர ஒருவர் பார்த்துச்

ச ரித்துக்ெகாண்டார்கள்.

கார் பறந்தது. ெபான்னாத்தா மகைனக் கண்ெகாட்டாமல் பார்த்துக்

ெகாண்டிருந்தாள். ‘முட்ைடக்கும், ஹார்லிக்ஸுக்கும் எங்ேக ேபாவது?’ என்று

புரியாமல் குைமந்தாள். இன்னும் நான்ைகந்து நாளில், அவர்கள் காசு

ெகாடுப்பார்கள் என்றநைனப்பு , அவளுக்குஆறுதலாகஇருந்தது.

அன்று ெவள்ளிக்க ழைம. குட்டாம்பட்டிையச் ேசர்ந்த ெபான்னாத்தாவன்

குக்க ராமம் காைலயல்இருந்ேத கைளகட்டியருந்தது. மாைலயல்மாெபரும்
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வழா. ெசன்ைனயலிருந்து இதற்ெகன்ேற ஒரு ப ரபலத் தைலவர் வந்தார்.

அவைரவரேவற்பதற்குஏற்பாடுகள்பலமாகச்

ெசய்யப்பட்டன.

கைள எடுக்கப் ேபாகப் புறப்பட்ட ெபான்னாத்தாைவ, பஞ்சாயத்து

உறுப்பனர் பரமசவம்வழிமற த்தார்.

”ெபான்னாத்தா, எங்ேகயும் ேபாய டாேத. ஒன் மவனுக்குப் ேபரும் புகழும்

வரப் ேபாவுது. யார் கண்டா . அவைன, அந்தக் களப்காரங்கேள படிக்க

ைவக்கலாம்? இன்ைனக்குவயக்காட்டுக்குப் ேபாகேவண்டாம்.’

அலங்காரப் பந்தலில், ஒலிெபருக்க முழங்கயது. அழகானநாற்காலிகள்

பன்னால் இருக்க, முன்னால் ேசாபாெஸட் ஒன்று, கம்பீரத்துடன் காட்ச

அளித்தது. குைறந்தது இருபத்ைதந்து கார்கள் அங்ேக வந்தருந்தன.

உதட்டுச் சாய மங்ைககள், ெடர்லின் ேபர்வழிகள் என்று ஒேர கூட்டம்.

ெபான்னாத்தாவும்மகனுடன்அங்ேக தயாராகஇருந்தாள்.

த டீெரன்றுவாணங்கள்ெவடித்தன. ேமளங்கள்ஒலித்தன.

ெசன்ைனயலிருந்துஅந்தப்ப ரபலத்தைலவர்வந்தார். மாைலஅணிந்து

ெகாண்டுெபருமத ப்ப ற்குரியஅவர் ேமைடயல்அமர்ந்தார்.

ெசன்ைனச் சங்கத்தன் ெபாதுச் ெசயலாளரான இளமங்ைக உமா,

ஆங்கலத்தல் வரேவற்புைர ந கழ்த்தனாள். ஏகப்பட்ட கூட்டம்; கூட்டத்தல்

க ராமவாச கள் இருந்தார்கேளா இல்ைலேயா, நாகரிக இைளஞர்களும்

யுவத களும்இருந்தார்கள்.

சங்கத்தன்தைலவர் மிஸ்டர்வல்ஸன், தைலைமயுைர ந கழ்த்துைகயல்,

தம் களப் எத்தைன க ராமங்கைள எப்படிெயல்லாம் சீர்த ருத்தம்

ெசய்தருக்க றது என்ற அறக்ைக ஒன்ைற ஆங்கலத்தல் படித்தார்.

ப றகு, அந்தக் குக்க ராமத்ைதச் சுவீகாரம் எடுத்தருக்கும் ேநாக்கத்ைத

எடுத்துைரத்தார். அறயாைமயலும், மூட நம்ப க்ைகயலும் ஆழ்ந்தருக்கும்

க ராமவாச கைள வமரிசனம் ெசய்துவ ட்டு, தைலவர் அவர்கைளக்

க ராமவாச களுக்குமருத்துவஅட்ைடகைளவழங்கும்படி ேகட்டுக்ெகாண்டார்.
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தைலவர் எழுந்தார். பத்து ந மிஷம் வைர மாைல, அணிவகுப்பு

மரியாைதகள் நடந்தன. அந்தக் களப்பன் ேசைவ நாட்டுக்குத் ேதைவ

என்று தைலவர் ெசான்னதும், பட்டணத்து இைளஞர்களும் யுவத களும்

ைக தட்டினார்கள். தைலவருக்கும் உற்சாகம் தாளவல்ைல . ஒேரயடியாகப்

புகழ்ந்தார். ேநரமாவைதப்ெபாருட்படுத்தாமல் ேபச க்ெகாண்ேடஇருந்தார்.

மருத்துவ அட்ைடகள் வழங்கப்படுவதற்கு முன்னால், ” அட்ைடயல்

ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தன் ெபயரும், ேநாயன் வவரமும் இருப்பதுடன்,

சங்கத்தன் டாக்டர்கேள குணப்படுத்துவார்கள் என்பைதயும் அற ந்து

மக ழ்ச்ச அைடக ேறன்’ ’ என்று தைலவர் ெசான்னார். முதல் அட்ைடைய

எடுத்து ைவத்துக்ெகாண்டிருந்த ேபாது, ெபான்னாத்தாைவயும், அவள்

இடுப்பல் இருந்த ைபயைனயும் பஞ்சாயத்துப் பரமசவம் ேமைடக்குக்

ெகாண்டு வந்தார். தைலவர் அவளிடம் ’ அட்ைடையக் ெகாடுக்கப் ேபான

ேபாது, உமா ைமக் முன்னால் வந்து, ’ ’சாகக் க டந்த இந்தப் ைபயைன நம்

சங்கந்தான் காப்பாற்றயது” என்றதும், தைலவர் ைகதட்ட, அைதப் பார்த்து

அைனவரும் ைகதட்டினார்கள். மிஸ் உமா, அந்தப் ைபயனுக்கு ஒரு டின்

நைறயச் சாக்ெலட்டுகைளவழங்கும் ேபாது காமிரா ச ரித்தது.

ைபயனும்ச ரித்தான். எல்ேலாரும் ச ரித்தார்கள்.

வ ழா, இப்படியாக நடந்துெகாண்டிருந்தேபாது, ெபான்னாத்தா

ேயாச த்தாள். பள்ைளக்குமருந்துதீர்ந்துவ ட்டது. மருந்து ேவண்டுேம!

மிஸ் உமாவ டம், அவசர அவசரமாகப் ேபாய் மருந்து ேகட்டாள். அவேளா,

‘’டாக்டைரக் ேகளு. நானா டாக்டர்?” என்றாள் எரிச்சேலாடு. வருைக

தந்தருக்கும் தைலவருடன், மற்றவர்கைள முந்த க்ெகாண்டு, எந்தப்

பக்கம் நன்றால் ேபாட்ேடாவல் எடுப்பாக இருக்கும் என்று ேயாச த்துக்

ெகாண்டிருக்ைகயல்,இவள்மருந்து ேகட்டதல்உமாவுக்குமகாேகாபம்!

ஒன்றும் புரியாத ெபான்னாத்தா, டாக்டரிடம் ேபானாள். அவேரா

‘நன்றயுைர’ எழுத க்ெகாண்டிருந்தார். சரளமாக வார்த்ைதகள் வராமல்

தண்டாடும் ேநரத்தல்இவளா?

‘’அப்புறம்வா” என்றுஅதட்டேலாடுெசான்னார்.
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டாக்டர், மிஸ்உமா, மிஸ்டர்வல்ஸன்உள்படச் சீமான்களும்சீமாட்டிகளும்

தைலவருடன் நன்று ேபாட்ேடா எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். பன்னர் மிஸ்

உமாவும், தைலவரும் ேசர்ந்து ஒரு ேபாஸ்; பலப்பல ேபாஸ்களில் பல

ேபாட்ேடாக்கள். இைவ முடிந்ததும், தைலவர் ைககூப்பயபடி தம் காரில்

ஏறனார். அவைரத் ெதாடர்ந்து, ேஜாடி ேஜாடியாகவும், தனித் தனியாகவும்,

பலர் தம் தம் கார்களில் ஏறனார்கள். தைலவருக்குச் ெசன்ைனயல்

சங்கத்தன்சார்பல்வருந்தாம்.

கார்கள் பறந்தன. ெபான்னாத்தா, அந்தக் கார்கள் தன்ேமல் ேமாதாமல்

இருப்பதற்காக ஒதுங்க க்ெகாண்டாள். எல்லாரும் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

ெபான்னாத்தா ெபாற கலங்க நன்றாள். மருந்துக்கு எங்ேக ேபாவது?

ஒன்றும் புரியாமல் அவள் குழம்ப ந ற்ைகயல், பஞ்சாயத்து உறுப்பனர்

பரமசவம் வந்தார். சங்கத்துக்காரர்கள் மத்தயல் சறுைமப்பட்டது ேபால்

எண்ணித்தவத்தவர்இப்ேபாது, ெபான்னாத்தாைவப்பார்த்ததும், தம் மத ப்பு

உயர்ந்துவ ட்டது ேபால்ெநஞ்ைச ந மிர்த்தனார்.

“மாமா, மருந்து தராமல் ேபாய ட்டாங்கேள?” ‘’ெபாறுத்தார் பூமியாள்வார்.

ஏன் பறக்கேற? நாைளக்குவருவாங்க.”

நாைளவந்தது. நாைளக்குமறுநாளும்வந்தது. அவர்கள்வரவல்ைல .

இதற்கைடயல் ெபான்னாத்தாவன் மகன், சாக்ேலட் டின்ைனக் காலி

ெசய்தான். ஆனால், வயற்றல் இருந்து தன்றது காலியாகாமல், ைகையக்

காைல இழுத்துக் ெகாண்டு க டந்தான். ஜுரம் 102 டிக ரி தாண்டியருக்கும்.

கண்கள், உள்ேநாக்க ப் ேபாய்க் ெகாண்டிருந்தன. ைக கால்கள் ெவட்டிக்

ெகாண்டிருந்தன. வயறு, கல்மாத ரி கனத்தருந்தது. ெபான்னாத்தாவால்

நான் ெபத்த மவேன’ என்று கதறத்தான் முடிந்தேத தவ ர, ேவறு ஒன்றும்

ெசய்யமுடியவல்ைல .

அக்கம்பக்கத்துக்காரர்கள் கூடி வ ட்டார்கள். ”ஐேயா, வீடு ேதடி வந்த

ைவத்தயைர வ ரட்டி நாேன என் பள்ைளக்கு எமனாய ட்ேடேன!’ ’ என்று

ெபான்னாத்தா புலம்ப க் ெகாண்டிருந்தாள்.

அைரமணி ேநரம்ஆகயருக்கும்.
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ெபான்னாத்தாவன் மகனுைடய ைககால்கள், ேமலும் அதகமாக

இழுத்தன. ேமல் மூச்சு, கீழ் மூச்சு வாங்கயது. அழுதுெகாண்டிருந்த

ெபான்னாத்தாவன்கண்களில் ச றதுப ரகாசம்.

வஷயத்ைதக் ேகள்வப்பட்டு நாட்டு ைவத்தயர் தங்கேவலுேவ அங்கு

வந்துவ ட்டார். ைபயனின் ைகையப் ப டித்து நாடி பார்த்த அவர், “ஐேயா

பகவாேன! மரணநாடி ேபச ஆரம்ப ச்ச ட்டுேத! இனிேமல் ஒண்ணும் பண்ண

முடியாது. காைலய ேல என்னசாப்ப ட்டான்?” என்றார்.

“சாக்ேலட் தன்னான். ேவண்டாண்டான்னா ேகட்கேல. அந்தத்

தளுக்குக்காரி ெகாடுத்தஅவ்வளவுசாக்ேலட்ைடயும்துண்ணான்.”

‘’ஒனக்கு அறவருக்கா ெபான்னாத்தா? இனிப்புப் பண்டங்கள்

ெகாடுக்கக் கூடாதுன்னு நான் ஒனக்குப் படிச்ச ப் படிச்ச ெசான்ேனேன.

மறந்துட்டியா? வய த்துல மாந்தம் வந்துட்டுது. அதனாலதான் ெவட்டு

வந்துட்டுது. நான்ெகாடுத்த கஸ்தூரி மாத்தைரையவச்சருக்கயா?”

”தாத்தா, நான் பாவ . மாத்தைரகைளத் தூர எறஞ்சுட்ேடன். இப்ேபா

நான் ெபத்த மகைனயும் எமங்க ட்ேட எறஞ்சுட்ேடன். தாத்தா, தாத்தா, ேபான

தடைவ அவன் ேகக்ைகத் தன்னுட்டுத்தான் ெவட்டு வந்தது. நான் உம்ைம

அநயாயமாய்த் த ட்டிட்ேடன்.’ ’

ெபான்னாத்தாவன் மகனுக்கு ெவட்டு நன்றுவட்டது.

வாழ்க்ைகயலிருந்ேதஅவன்ெவட்டிக்ெகாண்டான்.

ெபான்னாத்தா சங்கத்துஆசாமிகைளத்த ட்டியபடிஒப்பாரி ைவத்தாள்.

அவள் த ட்டுக்கள் எட்டாத ெசன்ைன நகரில், அந்தச் சங்கத்தன் ந ர்வாகக்

கமிட்டியன் கூட்டம் நடந்து ெகாண்டிருந்தது. சங்கத்தன் அைறயல்

ெபான்னாத்தா மகனுக்கு, மிஸ்உமா சாக்ேலட் ெகாடுக்கும் ேபாட்ேடா சுவரில்

மாட்டப்பட்டிருந்தது. ப ரபல தைலவர், ெபான்னாத்தாவுக்கு மருத்துவ அட்ைட

அளிப்பதாகக் காட்டும் புைகப் படத்ைதப் ப ரசுரித்த ப ரபல பத்த ரிைககள்

அந்த ேமைஜயல் க டந்தன. அவற்ைறக் கத்தரித்துப் ப ேரம் ேபாடப்

ேபாக றார்களாம்!

சங்கத்தன் ந ர்வாகக் கமிட்டி, அடுத்த மாதத்துக்கு எந்தக் க ராமத்ைதச்
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‘சுவீகாரம்’ எடுக்கலாம், அதற்கு எந்தத் தைலவைர அைழக்கலாம் என்பது

பற்ற வவாத த்துக்ெகாண்டிருக்கறது.
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9. நியாயம்

தபால்காரர் , ைசக்களில் இருந்து இறங்காமேல, லாவகமாக

அந்தக் கடிதத்ைத வீசெயற ந்தேபாது, மாடக் கண்ணுவன் மளிைகக்

கைட, படுேவகத்தல் இயங்கக் ெகாண்டிருந்தது. கைடப் ைபயன்கள்,

சரக்குகைளக் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ‘கல்லா’வல் உட்கார்ந்து

ரூபாய் ேநாட்டுக்கைள வாங்க ப் ேபாட்டுக் ெகாண்டிருந்தான் மாடக்கண்ணு.

வயாபார ’ெடக்னிக்’ ெதரிந்தவன் அவன். முண்டியடித்துக் ெகாண்டிருந்த

வாடிக்ைகயாளர்கள், ெபாறுைம இழந்து ேவறு கைடக்குப் ேபாக முடியாதபடி

முதலிேலேய, அவர்களிடமிருந்து ரூபாய்கைள வாங்க ப் ேபாட்டுவ ட்டான்.

இனிேமல் சரக்குகைளசாவகாசமாகக் ெகாடுக்கலாம்.

கடிதத்ைதப் ப ரித்துப் படித்த மாடக்கண்ணு ெகாத த்துப் ேபானான்.

கைடைய ஒட்டினாற்ேபால் இருந்த ஸ்டூலில்’ உட்கார்ந்து பத்த ரிைக

படித்துக் ெகாண்டிருந்த அறுபைதத் தாண்டிய ஐயாசாமிையப் பார்த்து,

“பாத்தங்களா… மாமா…. இந்த ெபருமாள் பயல் பண்ணியருக்க ற

அக்க ரமத்ைத…வயசுப்ெபாண்ணுஎன்கறைதயும்மறந்துட்டு…”

அனுபவப்பட்ட ஐயாசாமி, அவைனக் கண்களால் அடக்க வ ட்டு,

ெவளிேய வரச் ெசான்னார். இருவரும், ஓர் ஓரத்தல் நன்று ெகாண்டார்கள்.

ெசன்ைனயல் ேவைல பார்க்கும் டாக்டர் மகைனப் பார்த்துவ ட்டுப் ேபாக

வந்தருக்கும் அவர், மாடக்கண்ணுைவ, கடிதத்ைத உரக்கப் படிக்கும்படிச்

ெசான்னார். அவன் ’உரக்கப் படித்தான்.

”அன்பும் ஆைசயும், பாசமும் பட்சமும் நைறந்த ச ரஞ்சீவ மகன்

மாடக்கண்ணுக்கு, நானாகய உன் அம்மா தர்மம்மாள் - ேமலத்ெதரு

முத்துலட்சுமி மூலம் எழுதும் சுகேசமக்கடிதம் என்னெவன்றால், இங்கு,

எல்லாம் வல்ல காத்தவராயன் கருைபயால் நானும், அன்னக்களியும்

ெசல்லத்துைர, சீைமத்துைரயும், உன் ெபரியப்பா, ெபரியம்ைம, பள்ைளகள்;

சாமி, கருப்பன், லட்சுமணன், சேராஜா, ெசல்லக்களியும், உன் ச த்தப்பா,

ச த்த பள்ைளகளும், இன்னும் நம் இனஜன பந்துக்கள் எல்ேலாரும்
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நல்ல சுகம். இதுேபால் உன் சுகத்ைதயும், ஐயாசாமி அண்ணாச்ச , அவர்

மகன் ெபண்டாட்டி சுகத்ைதயும், கண்ணால் பார்க்கவும், காதால் ேகட்கவும்

ஆைசேயாடுஇருக்க ேறன்.

‘ேமல்படி, மாடக்கண்ணு அறயும் வஷயம் என்னெவன்றால், நான்

இனிேமல் உய ர் வாழ்ந்து ப ரேயாஜனமில்ைல. அன்னக்களி வயலுக்குப்

ேபாயருக்கும் ேபாது தீவட்டித் தடிப்பய பள்ைள ெபருமாள், காதல் சனிமாப்

பாட்ைடப் பாடி கண்டல் பண்ணியருக்கான். உடேன அன்னக்களி,

நல்லதங்காள் ேபால் அழுது புரண்டு என்ைன ஏன் கண்டல் பண்ணுகறாய்’

என்று ெசான்னதுக்கு, அந்த கழுத களவாணிப் பயமவன் உடேன

வசலடிச்சானாம். சாயங்காலம் நான் கண்டித்துக் ேகட்டால், அவனும், அவன்

அம்மாக்காரியும், அவளுக்குத் ேதாப்புக்கரணம் ேபாடும் புருஷன்காரனும்

என்ைன மிரட்டினார்கள். உன்ைனயும் த ட்டினார்கள். ஆைகயால் நீ ,

இந்தக் கடிதத்ைதத் தந்த ேபால் பாவ த்து, உடனடியாக ஊர் வந்து ேசரவும்.

அன்னக்களி அழுது ெகாண்ேட இருக்கறாள். இவர்கைள அடக்கனால்தான்

நாம்ெதருவல்நடக்கலாம். நீ வருவதுவைரக்கும்நாங்கள்உயைரக்ைகயல்

ப டித்துக் ெகாண்டிருப்ேபாம். எப்படியாவது வந்து நம் குலமானத்ைதக்

காப்பாத்து. உடேனவரவும்.

இப்படிக்கு, உன்அன்புள்ளஅம்மா,

தர்மம்மாள்.’ ’

கடிதத்ைதப் படித்த மாடக்கண்ணு, ைககைளத் தட்டிக் ெகாண்டான்.

ேதாளில் அடித்துக் ெகாண்டான். காலால் தைரைய உைதத்துக் ெகாண்டான்.

வார்த்ைதகைளச்சுமந்துநன்றஅவன்வாய், தானாகப் ேபச யது:

’ ’பாத்த யரா மாமா… அநயாயத்ைத . என் தங்கச்ச ய….. வயசுப்

ெபாண்ணு என்கறைதயும் பார்க்காம… அந்தப் ெபருமாள் பயல் கண்டல்

பண்ணியருக்கான்…. அவன் ைகைய காைல ஒடிச்சாத்தான் எனக்குக்

ைககால் இருக்கறதர் அர்த்தம்…. மாமா… நான் நயாயஸ்தன்… நீேர

ெசால்லும்…”

ஐயாசாமி ந தானமாகப் பதல் அளித்தார்: ”மாடக்கண்ணு! உனக்கு
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இப்ேபா ஓடுற பாம்ைபப் ப டிக்க ற வயசு …. வாலிப ேவகத்துேல ேபசுறது

தப்பு… மாமா ெசால்றைதக் ேகளு. ெரண்டு நாைளக்கு ஆறப்ேபாடுேவாம்….

அப்புறம் ேயாச ப்ேபாம்…’ ’

’ ’இதுல ேயாச க்கறதுக்கு என்ன மாமா இருக்கு? அன்னக்களிைய,

ெமட்ராஸிேல ஒரு ஆபீஸர் ைபயனுக்கு குடுக்கலாம்னு நைனச்சருக்ேகன்….

இந்தச் சமயத்துேல ெபருமாள் பய இப்படிப் பண்ணுனால்….. நாலு ேபரு

என்னநைனப்பான்? எவ்வளவுஅசங்கமாஇருக்கு?”

”என்னடா அசங்கம்? தாய் மாமா மகள்னு சும்மா சன்னப் பயபள்ள

சன்னத்தனமாவைளயாடியருப்பான். இைதப் ேபாய ெபரிசாக்குற ேய…’ ’

”என்னமாமாஅப்படிச்ெசால்லிட்டிரு . தாய்மாமாமவனாஇருந்தாஎன்ன?

அவங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இழவும் கைடயாது… எட்டுங் கைடயாதுன்னு

ஆனப்ேபா வைளயாட்டு எதுக்கு? அதுல்லாம்இல்ல…. நாங்க என்னபண்ண

முடியும்என்கறஇளக்காரம் - ெகாழுப்பு…’ ’

“ேடய்… ஆத்த ரப்படாேத…. ெபாறுத்தவரு பூமியாள்வார்!” “சும்மா க டங்க

மாமா… நான் இன்னும் ெரண்டு நாைளயல ஊருக்குப் ேபாய , ேபாலீஸ்

கம்ப்ெளயண்ட்ெகாடுக்கப் ேபாேறன்.”

’ ’ ேடய் …. அப்படிப் பண்ண க் கூடாதுடா….. ேபாலீஸ்ல நீ கம்ப்ெளயண்ட்

குடுத்தால், அவங்க ேவணுமின்னு வம்புக்காவது ‘அன்னக்களிக்கும்,

ெபருமாளுக்கும் காதலு… அதுல அவன் பாடியருக்கான்னு’ சாத ப்பாங்க.

ேகார்ட்ல…. அவங்க வக்கீலு உன் தங்கச்ச ய கூண்டுல நக்க வச்ச …

‘நீ ெபருமாைள எத்தைன தடவ எங்ெகல்லாம் சந்த ச்சன்னு’ அசங்கமா

ேகட்பாங்க. இது வயசுப் ெபாண்ணு வவகாரம்… அம்பலத்துக்குப் ேபாகக்

கூடாது…’ ’

” அதுவுஞ் சரிதான். பர்மா பஜாருல ேபாய ஒரு கத்த வாங்கப் ேபாேறன்.

ஊருக்குப்ேபாய ,வ சலடிச்செபருமாேளாடவாையக்க ழிப்ேபன். முழங்கால்

‘ச ப்பைய’ எடுப்ேபன். அவன் அகப்படலன்னா …. அவன் தங்கச்ச ைகையப்

ப டிச்ச இழுப்ேபன். அப்புறம்வ சலடிப்ேபன்…”

”ேடய்…. ஏடாேகாடமாய்ேபசாதடா…அவங்கேளஅவள்ைகைய,உன்ைகல
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பப்ளிக்கா’ ைவக்க ேறன்னுெசான்னேபாதுமறுத்துட்டு….

இப்ேபா பலவந்தமாைகையஇழுக்கறதுவீரமாடா?’ ’

ஐயாசாமி எைதச் ெசால்க றார் என்பைதப் புரிந்து ெகாண்ட

மாடக்கண்ணு சறது சங்கடப்பட்டான். ப றகு ஒரு முடிவுக்கு வந்தவன் ேபால்,

’ ’நீருஆய ரம்ெசான்னாலும்சரிதான்;அதுக்குேமேலெசான்னாலும்சரிதான்.

நாளக்கழிச்ச ரயல் ஏறப் ேபாேறன். அவங்களப் பழிவாங்கப் ேபாேறன்.”

ஐயாசாமி இதற்குேமல் ேபசுவதல் அர்த்தமில்ைல என்பைதப் புரிந்து

ெகாண்டுஒன்றும் ேபசவல்ைல. ச றது ேநரத்தல் புறப்பட்டுவ ட்டார்.

அன்னக்களிையக் கண்டல் ெசய்ததாகக் கூறப்படும் ெபருமாள்,

மாடக்கண்ணுக்கு அத்ைத மகன். ஓரளவு வசதயுள்ள குடும்பத்ைதச்

ேசர்ந்தவன். ெநாடித்துப் ேபாயருந்த மாடக்கண்ணுவன் குடும்பத்ைத

அவர்கள் உதாசீனப் படுத்தனார்கள். குடும்பத்தன் மூத்த

மகனான மாடக்கண்ணு, வாலிபனானதும் ெசன்ைனக்கு வந்து,

வண்ணாரப்ேபட்ைடயல் ஒரு மளிைகக் கைடயல் ேசர்ந்தான். எப்படிேயா

வைரவல் ெசாந்தமாகக் கைட ைவத்தான். இரண்டு ஆண்டுகளில் ஊரில்,

ஐந்துஏக்கர் நஞ்ைச நலத்ைதவாங்க வ ட்டான்.

ெசாந்தமாக வீடு கட்டிவ ட்டான். இதுவைர பாராமுகமாய் இருந்த

அத்ைதக்காரி ெபண் ெகாடுக்க முன் வந்தாள். ஆனால், மாடக்கண்ணுவன்

அம்மாவுக்கு வருப்பம் இல்ைல. மாடக்கண்ணுவன் தம்ப ெசல்லத்துைரயும்,

அத்ைத வீட்டில் ெபண் எடுப்பது ெபரும்பாவம் என்று வாதாடினான்.

அத்ைதக்காரி ெகாத த்ெதழுந்தாள். அன்றலிருந்து ஒேர சண்ைட . வரப்புத்

தகராறுவந்தது;வாய்த்தகராறுவந்தது; கைடச யல்இரண்டுகுடும்பங்களும்

ெஜன்மப் பைகஆயன.

இந்தச் சமயத்தல் இப்படிப்பட்ட கடிதத்ைதப் பார்த்த மாடக்கண்ணு, தன்

தன்மானத்தற்குச் சவால் வ டப்பட்டிருப்பதாகக் கருதனான். வழக்கமாக,

ேபார்ட்டருக்குஒருரூபாய் ெகாடுத்து, இடம் ப டிக்கும்அவன், எமர்ஜன்ஸிைய

முன்னிட்டு, முன்னதாகேவ டிக்ெகட் ரிசர்வ் ெசய்தான். இதற்கைடேய, தான்

வந்து இரண்டில் ஒன்ைறப் பார்த்துப் ேபாவதாகவும், தங்ைகையக் கண்டல்
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ெசய்து தடியனின் பல்ைல உைடக்கப் ேபாவதாகவும், அது வைர ைதரியமாக

இருக்கும்படியும்அம்மாவுக்குக் கடிதம் ேபாட்டான்.

மாடக்கண்ணு ஒரு ‘டிரங்க்’ ெபட்டியல் துணிமணிகைள எடுத்து

ைவத்தான். பட்டணத்துக்காரன் என்பைதக் க ராமத்தல் காட்டும்

ேதாரைணயல் ‘புல்பாண்ட்’ ேபாட்டு ஒரு சட்ைடைய ‘இன்’ ெசய்து

ெகாண்டான். கூலிங் களாஸ் மாட்டிக்ெகாண்டான். ஐயாசாமியும், ஊரில்

இருக்கும் மைனவக்குச் ேசத ெசால்லி அனுப்ப வந்தருந்தார். அவன்

புறப்படுக ற அந்தச் சமயத்தல் ஒரு கடிதம் வந்தது. மாடக்கண்ணு , அவசர

அவசரமாகப் ப ரித்து, உரக்கப் படித்தான்.

”அன்புமிகு அருைம மகன் மாடக்கண்ணுவற்கு, உன் அன்பு அன்ைன

, புலவர் பட்டத்த ற்குப் படித்தும் ேவைல கைடக்காமல், ப றந்த மண்ணில்

நாட்கைளப் பயனின்ற க் கழித்துக் ெகாண்டும் - அேத ேநரத்தல் உன்

உறுதுைணயால் ெசன்ைனயல் உயர்நைலப்பள்ளி ஒன்றல் ேவைல

கைடக்கும் என்ற நம்ப க்ைகயலும் உய ர் வாழும் புலவர் புனிதவத மூலம்

வைரயும்மடல். நலம். நலம் காணவைழகன்ேறன்.

”மகேன மாடக்கண்ணு உன் அன்பன் கடிதம் கைடத்தது. நான் எழுதய

ெசன்ற கடிதத்தல், ஒரு ெபரும் பைழ ேநர்ந்து வ ட்டது. வருந்துக ேறன்.

ெசன்ற கடிதம், எட்டாவதுவகுப்ைபமூன்றுதடைவமுட்டிப் பார்த்துத் ேதால்வ

கண்ட அசடு முத்துலட்சுமியால் எழுதப்பட்டது என்பைத நீ அறவாய். அவள்,

நான் ெசான்னைதப் புரியும் பக்குவம் இல்லாது, வவரங்கைள மாற்ற எழுத ,

ெபரும் பாவம்ெசய்தனள்!

“மகேன, நடந்தது இதுதான்…. உன் அத்ைதக்காரி என்று

ெசால்லப்படுபவளின் மகளான ேமனாமினுக்கயும் - உன் அருைமத்

தங்ைகயன்ெபயைரக்ெகாண்டவளுமானஅன்னக்களி, நம்வயல்வழியாக

வரப்பல் ‘ஒயலாக’ நடந்துெகாண்ேட, காதற்பாட்டுக்கைளக்கூவக்ெகாண்டு,

இதர ெபண்களுடன் ெகாட்ட மடித்துக் ெகாண்ேட அச்சம், மடம், நாணம்,

பய ர்ப்பு, ேபதைமப் பண்புகைள மறந்தவளாய், இழிவான முைறயல்

ைகையக் காைல ஆட்டிக்ெகாண்டு ேபாயருக்க றாள். வயலில் இருந்த

உன்இளவலாம்ெசல்வன்ெசல்லத்துைர,அவைளத்தருத்தேவண்டும்என்ற
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தூய ேநாக்கல், ‘ெபண்களுக்கு அழகு அடக்கம்’ என்று அவன் பாட்டுக்குப்

ேபச யருக்க றான். அந்த இரண்டும் இல்லாத அன்னக்களி , உடேன

சனந்து ெகாத த்து, உன் இளவைல - உன் கண்ணினும் இனிய தம்பையத்

த ட்டியருக்க றாள். மாைலயல் அவள் அன்ைனயும் தந்ைதயும் சுற்றம் சூழ

நம் இல்லம் வந்து என்ைன ஏசனர். ெபருமாள், நம் அன்னக்களிைய - உன்

உய ரினும் ேமலான இனிய தங்ைகைய இரண்டு நாட்களுக்குள் ைநயாண்டி

ெசய்யப் ேபாவதாகச் சபதங் ெகாண்டுள்ளான். ஆைகயால் மகேன! ஓடி வா!

உடேனவா! தாய் ெசால்ைலத்தட்டாேத ! தயங்காமல்ஓடிவா!

இவ்வண் ,

உன்ஆருய ர்அன்ைன ,

தர்மம்அம்ைமயார்.”

பன்குற ப்பு:

புலவர் புனிதவத நல்ல ெபண். அறவாளி. உன் நண்பர்கைள வசாரித்து,

அங்கு உயர்நைலப்பள்ளி ஒன்றல் பணி கைடக்க ஏற்பாடு ெசய்துவ ட்டு வா.

இதற்காக, நீ இரண்டுநாள்தாமதமாகவந்தாலும் பாதகமில்ைல .

அன்ைன , த - அ. மாடக்கண்ணு சரமப்பட்டுக் கடிதத்ைதப் படித்து

முடித்தான். ஐயாசாமியும், கஷ்டப்பட்டு வவகாரத்ைதப் புரிந்து ெகாண்டார்.

ச றது ெமௗனம் சாத த்த மாடக்கண்ணு , ப றகு ‘’பாருங்க மாமா….

அநயாயத்ைத… என் தம்ப …. அத்ைத மகள் ெகட்டுப் ேபாய டக் கூடாேத

என்கறதுக்காக கண்டிச்சருக்கான். எவ்வளவு தமிரு இருந்தால் இைதப்

புருஞ்ச க்காம, அவங்க எங்க நைடவாசல்ல வந்து த ட்டியருப்பாங்க… நான்

ஊருக்குப் ேபாய ெரண்டுேலஒண்ணுபார்த்துட்டுவந்துடேறன்…”

மாடக்கண்ணு முன்ைனவட அத கமாகக் ெகாத த்துப் ேபாயருப்பைதப்

பார்த்து முதலில், ஐயாசாமி ஆச்சரியப்பட்டார். ப றகு ச றதுேநரம்

ெமௗனியானார். அதற்குப் ப றகுவயறுகுலுங்கச் ச ரித்தார்.

“ஏன் மாமா ச ரிக்க றீரு…?’ ’ ’ ’மாடக்கண்ணு …. இந்த மனசு

இருக்ேக…. அது ஒரு ெசம்மற ஆடு… எைத எைத நயாயமாக்கணும்னு

நைனக்க ேறாேமா,அதுஅைதநயாயந்தான்னுநம்மளநம்பைவக்கறதுக்கு,

ஆய ரங் காரணங்கைள ேஜாடிக்கும்…. முந்தாநாளு , அன்னக்களிைய,
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ெபருமாள் கண்டல் பண்ணுனான்னு, அைத தப்புன்னு நயாயப்படுத்த க்

கத்த ேன….. இப்ேபா அதுக்கு எத ர்மாறாய், உன் தம்ப தான், அத்ைத மகைள

கண்டல் பண்ணுனவன்னு ெதரிஞ்சதும் கண்டல் பண்ணுவைதேய உன்

மனசு நயாயப்படுத்தப் பாக்குது. இந்த மனசு இருக்ேக….. அது அவைரக்

ெகாடி மாத ரி, எதுல படறைவக்க ேறாேமாஅதுலபடரும்.”

மாடக்கண்ணு சறது ேயாச த்தான். ஐயாசாமி ெசால்வதல்

அர்த்தமிருப்பது ேபால் ெதரிந்தது. முந்தாநாள் ேவறுவதத்தல் நயாயம்

ேபச ய அவனின் அேத மனம், இப்ேபாது தன்ைன அறயாமேல,

ச றதும் ெவட்கம் இல்லாமல் சட்ைடைய மாற்ற க் ெகாண்டது அவனுக்கு

வச த்த ரமாகவும், ெவறுப்பாகவும் ெதரிந்தது. தூக்கய ‘டிரங்க்’ ெபட்டிையத்

தைரயல் ைவத்துக் ெகாண்ேட, ஐயாசாமிையப் பார்த்தான். அவர்

ெசான்னார்:

’ ’நான் ெசால்றத நல்லா ேகளுடா. உன் குடும்பத்துக்கும்…. உன்ேனாட

அத்ைதகுடும்பத்துக்கும்ெஜன்மவ ேராதம்வாரதுக்குஅடிப்பைடக்காரணேம

பாசந்தான். அன்னக்களிைய நீ கட்டிக்கணுங்கற அன்பு நைறேவறாமல்

ேபாச்ச …. அந்த அன்ைப, அத்ைதக்காரி பைகயாய் மாத்த ட்டாள். இது

இயற்ைகதான். உன் ேமல… உச ர ைவச்சருக்க ற உன் அத்ைத மவ

அன்னக்களி , உன் தம்ப ெசல்லத்துைரையப் பார்த்ததும், ’இவன்தான்

நம்ம

அத்தாேனாட ேசரவ டாமல் தடுத்த ட்டான்’ என்கற ஆத்த ரத்துல,

‘’உன் அண்ணன் கைடக்காமல் ேபானதால், நான் வாழாம ேபாகப்

ேபாறதல்ல” என்பைதக் காட்டிக்க ற மாத ரி பவுசு’ ெசய்தருப்பாள். இைத,

ெசல்லத்துைரயும் பாசத்தால் கண்டிக்கப் ேபாயருப்பான்… வவகாரம்

இதுதான். இப்ேபா … நீ கூடஅத கமா ேகாபப்படுறதுக்கும்காரணமிருக்கு.”

“என்ன காரணம் மாமா?” ”நீயும் உன் அத்ைத மகள் வரும்புற…. நாம

உய ரவச்ச க்க ட்டுஇருக்கறஅன்னக்களியாஅடக்கமில்லாமல்நடந்துக ட்டா’

என்கற

ஆத்த ரத்துலதான் ேகாபப்படுற…. தம்பைய த ட்டினதுக்காக இல்ல…
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மூைளையயும் மனைசயும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அடிைமயாய் வச்சாத்தான்,

ந யாயத்த நயாயமாய் பார்க்கமுடியும்…’ ’

மாடக்கண்ணுெபட்டிையஓர்ஓரமாகத்தள்ளிவ ட்டு, கைடக்காரப்ைபயைனப்

பார்த்து, “டிக்ெகட்ட ேகன்ஸல்பண்ணிட்டுவாடா!” என்றான்.

ஐயாசாமி குறுக்க ட்டு, ‘புறப்பட்ட பயணத்ைத நறுத்தாதடா…. அத்ைத

ெபாண்ணு கழுத்த ேல மூணு முடிச்ச ேபாட்டு அந்தப் பய மவைளயும்

கூட்டிக்க ட்டு வா. நாைளக்கு நானும் ஊருக்கு வாேரன். நீ அவள் ைகைய

பலவந்தமாய் இழுக்கறதுக்கு அவசயமில்லாம பண்ணிடுேறன். பய மவள்,

புண்ணாக்ைகமாடு பாக்கறதுமாத ரி, உன்ைனஆைசேயாடு பார்ப்பாள்!”

• ஐயாசாமி, வாய் குலுங்கச் ச ரித்தார். நாணந்ேதாய்ந்த புன்னைகையப்

படரவ ட்டுக்ெகாண்ேட, மாடக்கண்ணுஊருக்குப் புறப்பட்டான்.
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10. ஒரு ``துேராகியின்'' விசுவாசம்

அக்காலத்தல், மயானமாகவும், இக்காலத்தல் மண்டிக்க டக்கும்

குடிைசகளாகவும் காட்ச யளிக்கும் அந்த பகுதயல், எலி வைளயம்

ேபால் அைமந்த சந்து ெபாந்துகளில் நடந்து, ேதங்க க்க டக்கும் நீர்ப்

பகுத களுக்குள் ேதனிலவு நடத்தும் ெகாசுக்கள் கண்களில் ெமாய்க்காமல்

இருக்க, ‘கண்ணில் வ ரல்வ ட்டு’ ஆட்டிக்ெகாண்டு, ஆங்காங்ேக ேகாலி

வைளயாடிக்ெகாண்டிருந்த சறுவர்கைள, ெசல்லமாக காதுகைளப் ப டித்து

தருக க்ெகாண்டும், குடித்து வ ட்டுப் புரளும் ஒருவைன ெவறுப்பாகப்

பார்த்துக்ெகாண்டும், ெசல்லம்மா ெவளிப்பட்டாள்.

ெமயன் ேராட்டிற்கு வந்தேபாது, ேராட்டின் முைனயல் இருந்த எரியாத

மின்சார வளக்குக் கம்பத்ைதப் ப டித்துக் ெகாண்டு, ேலசாக முதுைகச்

சாத்த க்ெகாண்டிருந்த அந்தக் க ழவையப் பார்த்ததும், ெசல்லம்மா,

ேகாபம்மாவானாள். அன்பாக, இயல்பாக வந்த ஏேதா ஒரு வார்த்ைதைய

உருக்குைலத்துவ ட்டு, உருக்குைலந்து நன்ற அந்தக் க ழவைய

முைறத்துக்ெகாண்டுநன்றாள்.

ேலசாக முதுைக வைளத்துக்ெகாண்டும், வலது ைகைய மார்ேபாடு

ேசர்த்துகூம்புமாத ரி ேமல்ேநாக்க வைளத்துக்ெகாண்டும்,உள்ளங்ைகைய

கண்ணம் ேபால் குவத்துக் ெகாண்டும், அதல் அம்ைமத் தழும்புகள்

ெகாடுத்த அழுத்தமான முகத்ைத அழுந்த க்ெகாண்டும் நன்ற கழவ

ெசல்லம்மாவன் ேபார்க்கண்கள் ெதாடுத்த ேகாப அம்புகைளத்

தாங்கமாட்டாதவள் ேபால் உடம்ைபத் தருப்ப க் ெகாண்டு ‘புறமுதுகு’

காட்டிக்ெகாண்டு நன்றாள். ஆயாவுக்கு வயது ஐம்பைதத் தாண்டிவ ட்டது

என்பைத,அவள்உடம்ைபவ ட்டுத்தாண்டப்ேபாவதுேபால், ‘லூஸாக’இருந்த

அவள் ைககளும், கால்களும் காட்டாமல் காட்டின. அவள் ஒரு காலத்தல்

இளம் ெபண்ணாக இருந்தேபாது, ேமனி மதமதப்பாக இருந்தருக்க

ேவண்டும் என்பதற்கு நைனவுக்கல் ேபால், அவள் மார்பும், வயறும்,

கல்மாத ரி ெகாஞ்சம்அழுத்தமாகேவஇருந்தன. கால்கைளயும்ைககைளயும்,
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முகத்ைதயும் வலக்கவ ட்டுப் பார்த்தால், அவைள இப்ேபாதும் நடுத்தர

வயதுப்ெபண்என்றுகண்மங்கலானவர்கள்ெசால்லலாம்.

ெசல்லம்மாவற்கு அவைளப் பார்க்கப் பார்க்கப் பற்ற க் ெகாண்டுவந்தது.

‘க ருஷ்ணாயல்’ வாங்குவதற்காக வலது ைகயல் ைவத்தருந்த கண்ணாடி

சீசாைவ இடது ைகக்கு மாற்ற க்ெகாண்டு, ெகாஞ்சம் சத்தம் ேபாட்ேட

க ழவையஅதட்டினாள்.

“ஒன்கு எத்தன வாட்டிேம ெசால்றது? ஏம்ேம வந்ேத? எதுக்காவேம

வந்ேத? நீ உய ேராடேய ெசத்துப் பூட்டான்னு தைலமுழுவட்ேடன்னு

ெசான்னதக்கப்புறமும் வந்து ந க்ற ேய. ஒனக்கு ெவட்கமா இல்லேம?

ெகாஞ்சமாவதுசூடுெசாரணேதவுண்டாவதுஇருந்தா வர்வயா? உம். ஒன்கு

சூடு இருக்கு முன்னு, நானு நைனக்கேத தப்பு. சூடு இருந்தாக்கா இப்டி

பூடுவயா ேபாம்ேம. இன்ெனாருவாட்டி, இந்தண்ட பார்த்த முன்னா மவேள

மாயானத்துக்குப்பூடுேவ.”

ெசல்லம்மா நகரப் ேபானாள். கூனிக்குறுக நன்ற கழவ , அவைள

ேலசாகத் தரும்ப ப் பார்த்துவ ட்டு, ப றகு மீண்டும் தரும்ப நன்றுெகாண்ேட

ேபசனாள்.

”ஒன்கு கல்யாணமுன்னு ெசான்னாங்ேகா. ப ள்ைளயாண்டான்

எப்டிக்கீறான்னுபார்க்கணும்ேபால ேதாணிச்சு.’ ’

“கல்யாணம்என்கறவார்த்தய ேபசஒனக்குஇன்னாம்ேம ேயாக்யத்கீது?

பத்னிங்க ேபசேவண்டிய வார்த்தய பலவட்ற முண்ட ேபசனா என்னாம்ேம

அர்த்தம்? சரிதான் ேபாம்ேம.”

க ழவ , ேபாகாமல் அங்ேக நன்றாள். அவைள அனுப்ப வ ட்டுப்

ேபாகலாமா என்று சறது ேயாச த்துக் ெகாண்டிருந்த ெசல்லம்மா, காற த்

துப்பவ ட்டு, மளிைகக் கைடைய ேநாக்க நடந்தாள். அவள் ேபாக றாள்

என்பைத உணர்ந்த க ழவ , மீண்டும் உடம்ைபத் தருப்ப ேபாக றவைளேய

பார்த்துக் ெகாண்டு நன்றாள். இருபத்ெதாரு வயதல் வயதுக்ேகற்ற

வாளிப்ேபாடும், வாளிப்ப ற்ேகற்ற கம்பீரத்ேதாடும், கம்பீரத்த ற்ேகற்ற

குரேலாடும், குரலுக்ேகற்ற முகத்ேதாடும், முகத்துக்ேகற்ற முழுச் ஜ்வாைலக்
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கண்கேளாடும் வளங்கும் ெசல்லம்மாைவ பார்த்துக் ெகாண்டு நன்ற கழவ ,

முந்தானிச் ேசைலயன் முைனைய எடுத்து, கண்கைள ஒற்ற க்ெகாண்டாள்.

பூடுேவாேமா’ என்று நைனத்து பன்னர் இன்ெனாரு வாட்டி பார்த்துட்டுப்

பூடலாம்’ என்று ச ந்தைனைய பரிசீலித்துக் ெகாண்ேட, க ழவ மின்சாரக்

கம்பத்தல்முழுைமயாகச் சாய்ந்துெகாண்டுநன்றாள்.

பத்துப் பதைனந்துநமிடம்ஆகயருக்கும்.

ெசல்லம்மா இப்ேபாது ஒரு வாலிபனுடன் தரும்ப க் ெகாண்டிருந்தாள்.

அவள் இடுப்ைப தற்ெசயலாகத் ெதாடுவதுேபால் ெதாட்ட அவைன

“இன்னாய்யா… ஒன் மனசல… ெநனப்பு” என்று சீரியஸாகச் ெசால்லாமல்,

சணுங்கயவண்ணம் ெசால்லிக்ெகாண்டு வந்த ெசல்லம்மாைவயும்,

கவர்ச்ச யான கறுப்பு ந ற ேமனியல், கட்டம் ேபாட்ட லுங்கயும்

ெபாம்ைம ேபாட்ட ெசாக்காவும் அலங்கரிக்க, அலங்காரமாக வந்த அந்த

வாலிபைனயும் பார்த்து, க ழவ தருப்த ப் பட்டுக்ெகாண்டாள். அவன்

கண்கைள அங்குமிங்கும் படரவ டாமல், ேநராகப் பார்த்துக்ெகாண்டு

வந்ததல், க ழவ க்கு படுதருப்த . அவர்கள் ெநருங்க ெநருங்க, க ழவ

இருப்புக்ெகாள்ளாமல், மின்சாரக் கம்பத்தல் முதுைகத் ேதய்த்துக்ெகாண்டு

நன்றாள். அவர்கள் க ட்ட வந்ததும், மீண்டும் உடம்ைபத் தருப்ப க்

ெகாண்டாள்.

ெசல்லம்மாவுக்கு இன்னும் ேகாபம் தீரவல்ைல ேபாலும். சடன்’ ப ேரக்

ேபாட்ட பல்லவைனப்ேபால், முன்னால் குவந்து, பன்னால் வைளந்து

உடம்ைபகுலுக்க வ ட்டுக்ெகாண்டுநன்றாள். ‘’ேபாஸ்ட்லந க்காேதேம,ஷாக்

அடிச்சடும்” என்று ெசால்லப் ேபானவள், அப்படிச் ெசால்ல நைனத்ததற்காக

தன்மீேத ேகாபப்பட்டுக்ெகாண்டு, பன்புஅந்தக்ேகாபத்ைத, க ழவயன்ேமல்

தைச தருப்பவ ட்டாள்.

“ஏம்ேம…. இன்னும் ந க்கேற? படா… ேபஜாரா பூட்ேட… நானுந்தான்

ேகக்குேறன்… நீல்லாம் எதுக்காேவேம… புடவகட்டுற? ேதவுண்டாவது

ஈனமானம்வாண்டாம்?”

க ழவ , தன் புடைவைய இழுத்துவ ட்டுக் ெகாண்ேட, அவைளப்
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பரிதாபமாகப் பார்த்தாள். ெசல்லம்மா இப்ேபாைதக்கு நகரமாட்டாள்

என்பைதப் புரிந்து ெகாண்டவன் ேபால், அந்த வாலிபன் சறது நடந்து

ெசன்று, ஒரு பக்கமாக ேகட்கும் தூரத்தல் நன்றுெகாண்டு, தம் ப டிப்பவன்

ேபால், தம்மடித்துக்ெகாண்டு நன்றான். அவன் ப ரிவாற்றாைமைய

தாங்க முடியாதவள் ேபால், ெசல்லம்மா, அவசர அவசரமாக, மடமடெவன்று

ெகாட்டினாள்’.

“நானு இங்ேக… ரீஸண்டாகீறது ஒன்கு உறுத்துதாேம? ஒன்னால…

அப்பதான் ெசாகமில்ல… இப்பவும் ெசாகத்த ெகடுக்க ெநனச்சா… இன்னா

அர்த்தம்? தயவு ெசஞ்ச … ேபாயடுேம…. அட வுன்னதான்… நீயா பூடுறயா -

நானா… கழுத்தப் ப டிச்ச தள்ளணுமா?”

க ழவ , தன் கழுத்தல் இரண்டு ைககைளயும் ேகடயம் ேபால்

ைவத்துக்ெகாண்டாள். இப்ேபாது அவளாலும், ேபசாமல் இருக்க

முடியவல்ைல .

“என்னம்ேமா …. என் ேபாறாத காலம்….. இப்டி ஆய ட்ேடன் நீயாவது

மகராச யா இருக்கணும் …. மரியாத்தாவ ெடய்லி ெநனச்ச க்க ேறன். ஒன்கு

ஒரு கல்யாணம் ஆய , வாயல வவுத்துல…. ஒரு பூச்ச ப்புழுவ பாத்துட்ட

முன்னா சந்ேதாஷமா…. கட்டயபூடலாம்….”

க ழவ எத ர்பார்த்ததுேபால் ஒன்றும் நடக்கவல்ைல. ெசல்லம்மா எரிந்து

வழவல்ைல . எரிந்துஅைணந்துேபானதீபம் ேபால், க ழவையசூன்யமாகப்

பார்த்தாள். அதுேவ, க ழவ க்குப் ேபாதுமான ைதரியத்ைதக் ெகாடுத்தது.

சற்றுஉரிைமேயாடு ேகட்டாள் :

’ ’ஆமாம்….. ப ள்ைளயாண்டான் இன்னா ேவல பாக்குறான்? ஒப்பன

மாத ரி பட்ட பூடுவானா? உன்ேனாடவந்தாேன…அவன்தான…. மாப்ள புள்ள?

எப்ப கல்யாணம்? எதுக்கும் நல்லாத் ெதரியு முன்னால ஒண்ணுக்க டக்க….

ஒண்ணு… பண்ணிக்காேத… ஆனப்புறம்…. அவனுக்கு வஸ்வாசமா

நடந்துக்கணும்….. புரியுதா ெசல்லம்…”

இப்ேபாதும், க ழவ எத ர்பார்த்தது ேபால் நடக்கவல்ைல . ெசல்லம்மா

ந தானமாக, அழுத்தந் தருத்தமாக, மரணப்ெபட்டியல்ஆணிஅடிப்பதுேபால்,
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எக்காளமாகவும், இளக்காரமாகவும் ேபசனாள். ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதக்கும்

ெகய்வ ’ ஒவ்ெவாருவதமாகைநந்துெகாண்ேட ேபானாள்.

’ ’நாயனாவ பத்த ப் ேபச ஒன்கு இன்னாம்ேம ைரட்கீது? நான்…. எப்ேபா…

பண்ணினா ஒனக்ெகன்னேம? நானு தாலியமாத்த … புச்சா தாலி பூட்டாலும்

பூடுேவன்… ஆனா ஒன்ன மாதுரி நாயனா பூட்ட தாலிய மாத்த க்காமேல

புருஷன மாத்த க்க ட்டது ேபால மாத்த க்கமாட்ேடன். என்கு ேபாயும் ேபாயும்

நீ புத்த ெசால்றீயா? கஸ்மாலம், ேபாம்ேம ஒன் வீட்டுக்கு . கல்யாண

ேநாட்டீஸ எடுத்துக்கனு ெவத்துல பாக்ேகாட வாேரன். நீயும் ஒன் கள்ள

ஆம்புைடயானும் இங்க வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டுப் ேபாவலாம். துப்புக்

ெகட்டதுத்ேதரி புத்த ெசால்லவந்துட்டா ெபரிய புத்த .”

க ழவயம்மா, முகத்ைதக் ைககளால் மூடிக்ெகாண்டாள். ப றகு

வ ரல்கைளச் சற்று வலக்க க் ெகாண்ேட ”’ ‘ெபத்த மனம் ப த்து, பள்ள

மனம் கல்லுன்னு ெசால்றது சரிதான் காட்டி” என்று ேலசாக முனங்கனாள்.

இதுெசல்லம்மாவன்சனத்துக்கு ’கருஷ்ணாயலாகயது.’

”ஏம்ேம ப த்துப் ப டிச்சுப் ேபசுற . மனசல்லாம ெபத்தவ மனம் எப்டிம்ேம

ப த்தாகீதும்? ஏழுவயசுலஎல்லாபள்ளிங்களமாதுரி, நானும்ஆத்தாமடியல்

புரள்றவயசுல, குயந்தயவ ட்டுட்டுகள்ளபுருஷன்மடிலபுரள்றதுக்குபூட்டிேய

ஒன்கா ப த்து மனசு? ெமள்ளப் ேபசுேம. யாராவது ேகட்டா ச ரிப்பாங்க.

தான் ேபாட்ட குட்டிய முட்டித் தள்ளிட்டு, இன்ெனாரு க டாேவாட ேபாவுற

ஆட்டுக்கும், ஒனக்கும் இன்னாம்ேம வத்தயாசம்? நாய்னா தான் ஒனக்குப்

ப டிக்கல. ரத்தபந்தம்இல்லாதமன்ஷன். ஒன்ரத்தத்த ேலெபாறந்தஎன்னேய

ரத்தத் த மிரில் வ ட்டுட்டுப் பூட்ேட. இப்ப ரத்தம் ெகட்ட பன்ேன வந்தாக்கா

என்னாம்ேம நாயம்? ஏம்ேம ேபச மாட்டக்க? பத்தனி மவராச ேய பதல்

ெசால்லு.’ ’

க ழவ பதல் ெசான்னாள். தட்டுத் தடுமாற , நாக்ைக வாேயாடு முட்டி

ேமாத , வார்த்ைதகைளேவதைனேயாடு ப ரசவ த்தாள்.

”நான் தட்டுக்ெகட்ட கஸ்மாலந்தான், இல்லன்னு ெசால்லல. ஒன்

நய்னாவும் அதுக்கு ஜவாப்புன்னாலும் நானு ெசய்தது மாரியாத்தா தாங்க
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முடியாத கஸ்மால புத்த தான். அவரு அடிச்ச அடியலயும் குடிச்ச குடியுலயும்

புத்த ெகட்டுப்பூட்ேடன். ஆனால் அவரு சாைவயல் நாேன ெசத்தது மாத ரி

ேதாணிச்சு . ஒன்ன நானு எப்பவும் மறக்க முடியல. ஒரு வருஷத்துல

ஒன்ேனாட நய்னா க ட்ட வந்து… மன்னாப்பு ேகட்ேடன்…. ேசத்துக்ேகான்னு….

ெகஞ்சு ெகஞ்சுன்னு…. ெகஞ்ச ேனன்…. அது ப ச்சுவா…. தூக்க க்கனு…

வந்தது. அதுக்குத் ெதரியாம ….. ஒன்ன எத்தைனேயா வாட்டி சாடமாடயா

பாத்துட்டுப் பூடுேவன்…. ஒன்கு …. ஒரு ….. ப ள்ள ெபாறந்தாத்தான்

என்ேனாட மனசு படுற பாடு அப்ப புரியும். என்னாதான் நடந்தாலும்… நீ

எனக்க பள்ளங்கறத மறக்கமுடியல….’ ’

“ஏம்ேம…. ெதரியாமத்தான் ேகக்குேறன்.. பதைனஞ்ச வருஷமா…

கள்ள ஆம்புைடயாேனாேட குடித்தனம் பண்றேய, ஒரு பள்ளய… ெபக்காம

ஏம்ேம…. ேபான? அப்படி… ெபத்துத் ெதாைலஞ்சருந்தா… என்னயும் பாக்கத்

ேதாணாது…இதுனாேலஒன்கும்ேபஜாருஇல்ல…. எனக்கும்ேபஜாருஇல்ல….

ஏதாவதுபள்ளகள்ளெபாறந்துதா… ெபாறந்துெசத்துதா… ெசால்லும்ேம…”

“ெசல்லம்மா… ஆத்தாள இப்டி ேபசாதம்மா… நான் என்ன இருந்தாலும்

உன்ேனாட தாய டி…’ ’

”தாயன்னு இன்ெனாருவாட்டி ெசான்னிேயா… மவேள அப்பறம் ெதரியுஞ்

ேசத …. நாயகூட…. குட்டிய வ ட்டுட்டு பூடாது. நீ நீ…. என் வாயால

ெசால்லாண்டாம் ஆனா… ஒண்ணு… தாயப்ேபால பள்ள… நூலப்ேபால

ேசலன்னு எவேனா ஒரு ேசாமாற ெசால்லிட்டுப் பூட்டான்… நானு தாய

மாதுரி இல்லாத பத்தனின்னு நரூபக்கத்தான் ேபாேறன்… நீ அபசகுனம்

ப டிச்சாப்ேபால…இன்ெனாருவாட்டிவராத…இத்ேதாட சரி…”

ெசல்லம்மா, ேவகமாக நடந்தாள். க ழவ , ெவற த்துப் பார்த்துக்ெகாண்ேட,

மின்சாரக் கம்பத்தல் சாய்ந்ததால் ‘ஷாக்’ அடித்தவள் ேபால் குனிந்த

தைல நமிராமல், ந மிர்ந்த முதுகு குனியாமல், ேகட்டுப் பக்கமாகப் ேபாய்க்

ெகாண்டிருந்தாள்.

ெசல்லம்மா, அந்த வாலிபேனாடு ேசர்ந்துெகாண்டு, குடிைசையப்

பார்த்து நடந்தாள். அம்மாைவத் தரும்ப ப் பார்க்காமல் நடந்த அவளுக்கும்

ேசர்த்து, அவன் பல தடைவ தரும்ப ப் பார்த்துக்ெகாண்ேட நடந்தான்.
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சமாத ஒன்ைற ஒரு பக்கத்துச் சுவராகக் ெகாண்ட குடிைசக்குள் இருவரும்

வந்தார்கள். ெசல்லம்மா, லாந்தர் வளக்கல் மண்ெணண்ெணைய

ஊற்றக் ெகாண்டிருந்தாள். ெநடிய, ெகாடிய ெமௗனத்ைத, அவள் ேதாழன்

துகலுரிந்தான்.

’ ’ெசல்லம்… இன்னாதான் இருந்தாலும்… நீ இப்படி ேபசப்படாது… அதப்

பாத்தா… பாவமா கீது… தள்ளாத வயசு ேவற…. ஒன்னிவ ட்டா… அதுக்கு யாரு

கீறா?”

“இன்னாய்யா நீயும் அேதாடு ேசந்துக்க ற?… என்ேனாட… மன்சு ஒன்கு

ெதரிஞ்சா…. இப்டி பனாத்த மாட்ேட. ஓடிப்பூட்ட ஆத்தாேவாட மவளுக்கு….

மனசு….. இன்னா பாடுபடுமுன்னு ஒன்கு ெதரிய நாயமில்ல நீேய

என்னிக்காவதுஎன்ன ‘ஓடிப்ேபானமுண்ைடேயாடமவேள’ன்னுேகக்காமலா

பூடுேவ. நான்ஆத்தாக்காரி இருந்தும்அனாதயப்பூட்ட பாவயா…”

ெசல்லம்மாவால் தன்ைன இப்ேபாது கட்டுப்படுத்த முடியவல்ைல .

குலுங்கக் குலுங்க ேகவக் ேகவ அழுதாள். தைலயல் கூட ஒரு தடைவ

அடித்துக் ெகாண்டாள். லாந்தர் வளக்ைக அப்படிேய ேபாட்டுவ ட்டு, அவன்

தன்ைன வட்டு வ டக் கூடாது என்று நைனத்தவள் ேபால், அவன் ைகைய

ெகட்டியாகப் ப டித்துக்ெகாண்டு முகத்ைத அதல் ேதய்த்துக் ெகாண்டு

அழுதாள்.

இதுவைர, அவள் ச ரிப்பைத மட்டும் பார்த்த அவன், ஆச்சரியத்ேதாடும்

அத ர்ச்ச ேயாடும் அவைளப் பார்த்தான். ப றகு அவள் தைலமுடிைய

ேகாதவ ட்டுக்ெகாண்ேட ’ ’அழாதம்ேம. ஊருவுலகத்துல ஆய ரம் கீது..

அதுல… ஒண்ணு உன் ஆத்தா பண்ணுனது. அதுேவ இப்ேபா … அல்லாடுது

….. ஏேதா …. வாலிபமிடுக்குலபூட்டு, சரி வடு . அழாதம்ேம…அட” என்றான்.

“நீ ஆய ரம் ெசான்னாலும் என் மனசு ஆறாதுய்யா… அப்டி இன்னாய்யா…

தன்ன மீறன ெகாழுப்பு? நீ கூடத் தான் என்ன ேலசா ெதாடுற… நான் இடங்

குடுக்கறனா? நீ ெதாட்டாஷாக்

முடிையதத்து…அதுல்அல்லாடுஅடிக்கத்தான்ெசய்யுது…. அதுக்காக நானு…

எப்பவாவது… ெகாயுப்பா… நடந்துக்கேனன்னு ெசால்லு பாக்கலாம்? ஒரு
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வாட்டி நீ ஓவராேபானப்ேபா…. ஒன்ன என்ன ேபச்ச ேபச ேனன். தாலிய

பூடு முன்னால தாரமா ெநனக்காதன்னு அட்ச ேபசனனா…. இல்லியா?

ெசால்லுய்யா … நாயம்… ேபசுறய… நாயம்…’ ’

”ெசல்லம்…. வுலகம்…. நீ ெநனக்கதுமாதுரி… இல்ல… அர்த்தம்

காண முடியாம ஆய ரம் வஷயம் கீது… இப்ப ஒன்ேனாட வயசுல கீற பல

ெபாண்ணுங்க…. பல ைகயமாற க்கேல. ஆனால், நீ கண்ண ராவயாய் கீற.

இதுக்குகாரணம்ெதரியுமா? ெசால்லும்ேம…’ ’

“என்கு ஒண்ணும் ஓடல. நீேய ெசால்லு.” “ஒருேவள ஆத்தாேவாட நீ

இருந்தா, இந்த ெபாண்ணுங்கேளாட பழகுன ேஜார்ல ெரண்டு ைகய மாற

ேபாயருப்ேப.”

“ேயாவ்.” “அட ஒரு ேபச்ச க்குச் ெசான்ேனன். ஒன்ேனாட ஆத்தால

நைனச்ச நைனச்ச அதுமாத ரி ஆவக்கூடாதுன்னு சுத்தமா இருந்துட்ேட.

ஒன் ஆத்தா உன்க ட்ேட அடிக்கடி வந்து என்ன மாதுரி மாற டா தடின்னு’

ெசால்லாம ெசால்லிட்டுப் பூடுது. அதனால நீ ஒயங்கா கீறதுக்கு ஒன்ேனாட

ஆத்தாைகமாறனதும்ஒருகாரணம். ஆத்தாவுக்குஒருவைகயல்நீய நன்ற

ெசால்லணும். பாவம் அத இப்டி குத்த க் குத்த ப் ேபசனதுக்கு ப ரத்தயா, நீ

ஒரு கத்தயாலேயகுத்த ப்பூட்டிருக்கலாம்…”

ெசல்லம்மா கண்கைளத்துைடத்துக்ெகாண்ேட ேயாச த்தாள். அம்மாைவ

ேபச யைத அநயாயம் என்று ஒப்புக்ெகாள்ளவல்ைல என்றாலும், அவ்வளவு

தூரம் ேபச ேவண்டியது. அவளுக்கு நயாயமாகவும் படவல்ைல .

ஆத்தாக்காரி மனசு எப்படியருக்கும்? அவள் இப்ேபாது எப்படி ேபாய்க்

ெகாண்டிருப்பாள் என்று சறது ச ந்த த்துப் பார்த்தாள். மீண்டும் அழப்

ேபானாள். அதற்குள் ஒரு த டீர் ேயாசைன, அவள் அழுைகையத் தடுத்தது.

ஒரு ஈயப் ேபாணிக்குள் இருந்த ஐம்பது ைபசா நாணயத்ைத எடுத்து,

எத ர்கால கணவனிடம் நீட்டினாள்.

“எதுக்குேம?” “இதஆத்தாவண்டகுடு. நீ ெசான்னதுநாயந்தான். பாவமா

கீது. குய்க்கா ேபாய்யா.”

“ெபாண்ணுங்க மனச புரியறது கஷ்டங்றது சர்தான் ேபால.” “ச ீக்ரமா
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ேபாய்யா. ஆத்தா பூடும்.”

அவன் சீக்க ரமாய் எழுந்தான். நடந்து ேபானவைன அவள் ேபச்சால்

இழுத்தாள்.

’ ’நான் குடுத்ேதன்னு ெசால்லிடாத. அதுக்கு குளிரு வ ட்டுடும். நீேய

பரிதாபப்பட்டு குடுக்கதா ெசால்லு. ஒன்ன பாக்க றதுக்கும் அதுக்கு சான்ஸ்.

நீ எவ்வளவு நல்லபள்ளன்னு ஆத்தாவுக்கு ெதரியட்டும். ேபாய்யா, குய க்கா

ேபாய்யா. இந்ேநரம்அதுதங்கச்சாலஅண்டேபாயருக்கும்.”

அப்படியும்இப்படியுமாகஒருமாதம்ஓடியது.

ெசல்லம்மாவுக்கும், அந்த வாலிபனுக்கும் வடெசன்ைனயல் உள்ள அந்த

குடிைசப் பகுதயல் ேமளதாளத்துடன்ஒருவஸ்தாது

வாத்தயார் ’ தைலைமயல் கல்யாணம் நல்லபடியாக நடந்ேதறயது.

தருமண நாளில் ஆத்தாக்காரி வந்தருக்க றாளா என்று ெசல்லம்மா,

அங்குமிங்குமாக கண்ைணச் சுழற்றனாள். ஆத்தா அகப்படவல்ைல.

அந்த இன்ப ேநரத்தலும், அவள் கண்கள் துன்பநீைரக் ெகாட்டின. தாலி

கட்டப்பட்ட அைர மணி ேநரத்த ற்குப் ப றகு, ெசல்லம்மா ேராட்டுப் பக்கம்

வந்தாள். ஆத்தாக்காரி க ட்டவல்ைல. மின்சாரக் கம்பத்ைதேய ெவறத்துப்

பார்த்துவ ட்டுப்ேபானாள்ெசல்லம்மா. ஆத்தாைவக்கண்டுபடிக்கமுடியாமல்,

தரும்ப வந்தஅவளுக்கு , காைசநீட்டியேநரத்தலிருந்துமனசல்ஒருபள்ளம்

வழுந்தது. அைத ந ரப்ப,ஆத்தாவும்அதற்குப் பன்வரவல்ைல .

ஓராண்டு காலம் ஓடியது. இரண்டு குடிைசகள் ஒன்றாவது ேபால்,

இன்ெனான்றும் உருவாகயது. ெசல்லம்மா ப ரசவ ஆஸ்பத்த ரியல் ஏேதா

ஒருவார்டில்தைரயல்உள்ளபாயல்புரண்டாள். சுகப்ப ரசவம்; ’ஆயாைவேய

உறத்துைவத்தது ேபான்றஅழகானெபண்குழந்ைத.

யாரும் வராத சமயம். ெசல்லம்மா, குழந்ைதயன் கன்னத்ைத

நீவவ ட்டுக் ெகாண்டிருந்தாள். ஒரு தாயன் மனம் எப்படியருக்கும் என்பைத

அனுபவரீத யாக பார்த்தஅவளுக்குஆத்தாக்காரி மீது பாசம் ஏற்பட்டது. அேத

சமயம், இப்படிப்பட்ட பாசத்ைதயும், காமெவறயால் எப்படி உைடக்க முடியும்

என்றுஅவள்ேயாச க்க ேயாச க்க,ஆத்தாமீது ேகாபமும் ஏற்பட்டது.
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ேகாபமான அனுதாபத்துடனும், அனுதாபமான ேகாபத்துடனும்

அவள் தைலயைணயல் தைலைய ைவத்து, அைத அங்குமிங்குமாக

ஆட்டிக்ெகாண்டிருந்த சமயத்தல் ஆஸ்பத்த ரி ஆயா, நமது ஆயாைவ

இழுத்துக்ெகாண்டுஉள்ேளவந்தாள்.

“என்ன இது ேவடிக்ைகயா இருக்கு? ப ரசவத்துல இவள் துடிக்கயல் …

என் ெபாண்ணுக்கு எப்படி இருக்குன்னு துடியா துடிச்ேச. இவ மயக்கமா

க டக்ைகயல்தைலையக் ேகாதவ ட்டுகுழந்ைதய எடுத்துெகாஞ்சன. மூணு

நாளாஇங்கேயபழிக டந்ேத. இப்ேபாஇந்தசங்கலியஎன்க ட்டநீட்டிகுழந்ைத

கழுத்துலேபாடச் ெசான்னா எப்டி? சும்மா பகு பண்ணாமவா பாட்டி.”

ஆஸ்பத்த ரி ஆயாவுக்கு முழு வஷயமும் ெதரியாது என்றாலும்

ஆத்தாவுக்கும் மகளுக்கும் ஏேதா தகராறு என்பது மட்டும் ெதரியும்.

அம்மாவும், மகளும் வவகாரத்ைத தனிைமயல் தீர்த்துக் ெகாள்ளட்டும்

என்று நைனத்தவள் ேபால், ஆஸ்பத்த ரி ச டுமூஞ்ச களுக்கு வதவலக்கான

அந்த புன்னைகபுத்ரி ேபாய்வ ட்டாள்.

க ழவ ஒடுங்க ப்ேபாய் நன்றாள். மகள் த ட்டுவது ெவளிேய ேகட்க

ேவண்டாம்என்பதுேபால்வார்டுகதைவ , ேலசாக தள்ளிவ ட்டுக்ெகாண்டாள்.

மகைளயும் ேபத்தையயும் மாற மாற ப் பார்த்துக் ெகாண்டு நன்றாள்.

இப்ேபாதும்அவள்எத ர்பார்த்தது நடக்கவல்ைல .

ெசல்லம்மா அவைளப் பார்த்து ேலசாக புன்னைக ெசய்தது

மட்டுமில்லாமல் ‘குயந்த ஒன்னாட்டம் கீதுல்லா’ என்று ஒரு ேகள்வையயும்

ேபாட்டாள்.

அதுேவ பாட்டிக்காரிக்கு ேபாதுமானதாக இருந்தது. மகளின் அருேக

ேபாய், கால்கைளப் ப டித்துவ ட்டாள். ப றகு ச றது ைதரியப்பட்டு

கன்னத்ைதத்தடவ வ ட்டாள். த டீெரன்றுஎழுந்துெபாங்க வந்தஅழுைகைய

வார்டு கதவு வழியாக ெவளிேயற்றவ ட்டு மீண்டும் மகளிடம் வந்து அவள்

தைலையக் ேகாதவ ட்டாள். ேபத்தைய எடுத்து உச்ச ேமாந்தாள். பன்பு

ைககளிரண்ைடயும்ெநற த்துக்ெகாண்டுமகைளேய பார்த்தாள்.

குழந்ைத ெபற்ற ெசல்லம்மாவும் இப்ேபாது ஒரு குழந்ைதயாக க்
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ெகாண்டிருந்தாள். அழுது தீர்ந்ததும், ஆத்தாைவப் பார்த்து ‘’என்ேனாடேய

இருந்துடு… ’அது’ ஒண்ணுஞ் ெசால்லாது. எப்டிேயா நடந்தைத மாத்த

முடியாதுதான். அதனால நீ என்கு ஆத்தா இல்ேலன்ேனா… நான் ஒன்கு

ெபாண்ணுல்ேலன்ேனா பூடாது. கட்ச காலத்தலயாவது ஒண்ணாய ட்ேடாம்.

மாரியாத்தா மனம்வச்ச ட்டா….” என்றாள்.

க ழவ , ச றது ேநரம் ேபசவல்ைல . மகைளேய பார்த்துக் ெகாண்டும்,

தன்ைனேய ேகட்டுக் ெகாண்டும் ச றது ேநரம் இைம ெகாட்டாது நன்றாள்.

ப றகு அடக்க ைவத்தருந்த அத்தைன உணர்ச்ச கைளயும் ெகாட்டப்

ேபானவள், நீர் நைறந்த முழுப் பாைனைய தைலகீழாகக் கவழ்ப்பதுேபால்,

தைலையகவழ்த்துக்ெகாண்ேட ேபசனாள்.

‘’நீ ெசால்றத ேகட்க றதுக்கு என்ேனாட காது புண்ணியம் ெசய்தருக்கு.

ஆனால், ஒன்கு ேபஜாரா இருக்றது தப்பு. எப்டிேயா அந்த ஆள நம்ப

பூட்ேடன். இப்ேபா அது கண்ணுங்ெகட்டு காலுங்ெகட்டு வாதத்துல

க டக்குது. அத’ வ ட்டுட்டு உன்ேனாட வந்தா மாரியாத்தா மன்னாப்பு

காட்டமாட்டா. மாரியாத்தா பூட்டும். ஒருவன் நம்ப ேபானப்ேபா அவன்

ெகட்டு இப்ேபா என்ன நம்ப இருக்கப்ேபா நான் துேராவம் பண்றது பாவம்.

ஒருவாட்டிதான் துேராவம் பண்ணிவ ட்ேடன். ெரண்டாவது வாட்டியும்

துேராவம் பண்ணப்படாது. கட்டாத புருஷைன வடுறதுல தப்புல்லன்னு

ஊருகூட ெசால்லும். எனக்க ஒன்கூடேய இருக்கணுங்கறதுதான். ‘அத’

பாக்கும் ேபாதுல்லாம், எனக்க ெவறுப்பாகீது. ஒருவாட்டி துடப்பத்த

எடுத்துக்கூட சாத்த ட்ேடன். ஆனால் அது’ நாத யல்லாம ெகடக்கு. நாதான்

இடியாப்பம் சுட்டு கஞ்ச ஊத்ேறன். ‘அதயும்’ ேசத்துக்ேகான்னு ஒன்க ட்ட

ேகட்கணும்ேபால ேதாணுது. ஆனால்; அப்டி ேகக்றது பால் குடுக்க ற மாட்ட

பல்லப் புடுங்ற சமாசாரமுன்னுெநனக்கத் ேதாணுது.”

”எப்டிேயா ெகட்டுப்பூட்ேடன். தாயா இருக்காம தட்டுக்ெகட்ட முண்டயா

ஆய ட்டாலும் முண்டமா ெகடக்க ற அத’ அம்ேபான்னு வட்றது நாயமில்ல.

ஒன் நயனா காட்டியும் குடிக்காம, அதயும்’ குடிைசக்குள்ள கூட்டி வந்து

குடிக்க குடுக்காம இருந்தா, நானு குடி ெகடுத்தவளா மாறாம பத்தனியா

இருந்தருப்ேபன். என்ன பண்றது ேபாறாத காலம். கஸ்மால புத்தல்
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கண்ணராவயா பூட்ேடன். இந்தா சங்கலி. ஒன் நய்னா பூட்ட தாலியல்

தேவாண்டு தங்கத்த ேசத்து புச்சா ெசஞ்ேசன். இத குழந்த கயுத்துல பூடுற

ைரட் எனக்கல்ல. என்ைகய பட்டா பாவம். நீேய பூட்டுடு.’ ’

”நான் ெசஞ்சுவ ட்ட பாவத்த நானுதான் தங்கணும். ஒன்கு எந்த

ெசாத்தேயா, ெசாகத்தேயா ெகாடுக்காதப்ேபா என்ேனாட பாவத்த

ெகாடுக்றது நாயமா? ஆனால் ஒண்ணு. என்ேனாட ெபாண்ணு, நான்

ெபத்த மவா என்ன ஆத்தான்னு ஒரு வாட்டி கூப்ப ட்டா நானு சாைவயல கூட

சந்ேதாஷமா சாேவன்.’ ’

க ழவ ேபச்ைச மட்டுமில்லாமல், மூச்ைசயும் நறுத்தப் ேபானவள் ேபால்

அைதஇழுத்துப் ப டித்துவ ட்டாள்.

ெசல்லம்மா ‘ஆத்தா’ என்று கூப்ப டவல்ைல. ஆனால் அவளின் அழுைக

ஒலி, ஆய ரம் தடைவ ஆத்தா ஆத்தா’ என்று ெசால்லாமல் ெசால்வதுேபால்

ஒலித்தது.
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11. தர்மத்தின் தற்காப்பு!

மங்கம்மா, தைலவ ரிேகாலமாக, ஓட்டமும் நைடயுமாய்ப் ேபாவைத

, ஊர்க்காரர்கள் கவனிக்கவல்ைல. தைலயல் இருந்த புல்லுக்கட்ேட

அதற்குக் காரணம். என்றாலும், இடுப்பல் குடத்ைத ைவத்துக் ெகாண்டு

ேபாக ற ெபண்கைளப் பார்த்து, “என்ன தண்ணிக்கா ேபாறய” என்றும்,

மண்ெணண்ெணய் வாங்க லாந்தர் வளக்ைகத் தூக்க க்ெகாண்டு

ேபாக றவர்கைளப் பார்த்து, “என்ன… மண்ெணண்ண வாங்கவா’ ’

என்றும் குனிந்த தைலையச் சற்று நமிர்த்த , குறுநைகைய இயல்பாகப்

படர வ ட்டு, தைலயல் இருக்கும் புல்லுக்கட்டு, அவள் தைலமுடியன்

ெதாடர்ச்ச ேபால் ேதான்றும்படி அனாவசயமாய், அேத சமயம் அலட்சயம்

இல்லாமலும், ஆளுக்குத் தக்கபடி ேகள்வையயும், ேகள்வக்குத் தக்கபடி

பதைலயும் ேபச க்ெகாண்டு ெசல்லும் மங்கம்மா, அன்று, ேசர்த்த

உதடுகைளப் ப ரிக்காமல், நைட ேபாட்ட காைலத் தளர்த்தாமல் ேபாவைதப்

பார்த்து, ஒரு சலர் ெகாஞ்சம் தைகப்பைடந்தார்கள். இதல், அத கமாய்

தைகப்பைடயாத ஒருத்த , ‘’என்ன…. மங்கம்மா, என்ன வந்துட்டுது

இன்ைனக்க ?” என்று ேமாவாய்ப் பக்கம் ைகையக் ெகாண்டு ேபான

ேபாது, இன்ெனாருத்த ,’‘ஒனக்கு ஒவ்ெவான்ைனயும் படிச்ச ப் படிச்ச ச்

ெசான்னாக்கூட ெதரியாது. அவ புருஷன் தருெநல்ேவலிக்கு வண்டி

பாரத்ைத ஏத்த க்க ட்டுப் ேபானவரு , நாலு நாளு கழிச்ச இன்னிக்குத்தான்

வந்தருக்காரு. கருவாட்டுக் குழம்ைப வச்ச க் ெகாடுக்காண்டாமா? அவரு

கன்னத்ைதப் ப டிச்ச தருவாண்டாமா?” என்றுசுருத ேபாட்டாள்.

மங்கம்மா ச றதுநன்றாள். அந்தஇருெபண்கைளயும்,அவர்கள் ேபச்ைசயும்

ரச த்துக் ெகாண்டிருந்தாலும், ேமலுக்கு’‘பயனாளியளுக்கு … ேபச்ைசப்

பாத்தயளா” என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு, தளர்ந்த ேவட்டிையக் கட்டிக்

ெகாண்டும், உறஞ்சு ெபாடிைய மூக்கால் சுைவத்துக் ெகாண்டும் நன்ற

சல க ழவர்கைளயும், ெமௗனமாகப் பார்த்தாள். அவளுக்கு அங்ேகேய

கதறேவண்டும் ேபாலிருந்தது. அவர்கள் ைககைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு,

அவற்றல் தைல சாய்த்துக் கண்ணீைரக் ெகாட்ட ேவண்டும் ேபாலிருந்தது.”
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இந்த ெநாறுங்குவான்’ மாசானம் இருக்காமுல்லா… அவன்… என்ைன என்ன

பண்ணினான் ெதரியுமா…’ ’ என்று ெசால்லி, ஊைரக் கூட்டி ஒப்பாரி ைவக்க

ேவண்டும்ேபாலிருந்தது.

மங்கம்மா ேபசாமல் ப ரிந்த உதடுகைள, கட்டாயமாகச் ேசர்த்துக்

ெகாண்டாள். ெகாட்டப் ேபான கண்ணீைரப் புல் கத்ைதகைள ைவத்து,

லாவகமாகத் ேதய்த்துவ ட்டுக் ெகாண்டாள். எதுவும் ேபசாமல் மடமடெவன்று

நடந்தாள்.

ேபாலீஸ்அவுட் ேபாஸ்டுமாத ரி, எந்தவ தபந்தாவும்இல்லாமல்அனாைத

மாத ரி இருந்த தன் ஓைல வீட்டின் முற்றத்தல், புல்லுக்கட்ைட, புருஷன்

இறக்க வடுவது வைரக்கும், சுமந்து ெகாண்டு நற்பவள், அன்று அைதப்

ெபாத்ெதன்று தைரயல் ேபாட்டாள். தருெநல்ேவலிக்கு வறகு வண்டியுடன்

ேபாய், ெவறும் வண்டியுடன் தரும்பயருந்த நடராஜன், நாலுநாட்கள்

தூக்கக் கலக்கத்ைத ஒரு மணி ேநரத்தல் தீர்த்துக் கட்டி வடுவதுேபால்

குறட்ைட வ ட்டுத் தூங்கக் ெகாண்டிருந்தவன், சத்தம் ேகட்டு, ெகட்ட

கனவு கண்டவன்ேபால் தடுக்க ட்டு எழுந்தான். கண்கைள, உள்ளங்

ைககளால் ேதய்த்து வ ட்டுக் ெகாண்ேட, ‘’நான்தான் வாரது ெதரியுேம

இன்ைனக்கு. ஏம் புள்ள புல்லுெவட்டப் ேபாேன” என்றுெசால்லிக்ெகாண்ேட,

ைககைள ேமேல தூக்க , ’ஒடித்து’ வ ட்டு, அவைள ஆைசேயாடு பார்த்தான்.

மாட்டுக்ெகாம்பல் ேபாட்ட மணி மாத ரி ஒலிக்கும் அந்தக் குரல், “இந்த

நாலு நாளுல ஒரு நாளாவது என்ைன நைனச்சாரா? ைகயல் அடிச்ச ச்

ெசால்லும். அப்பதான்எல்லாம்” என்றுவழக்கமாகச்ெசால்லாமல்ேபானதல்

சற்று ஏமாற்றமைடந்தாலும், அந்த ஏமாற்றம், அவன், அவளின் கவர்ச்ச

முகத்ைதயும், சீனியைரக்காய் ந றத்ைதயும், உருைள மாத ரி உருண்டு

த ரண்டிருந்தஅவயவங்கைளயும் ரச ப்பைதத் தடுக்கவல்ைல .

மங்கம்மா, புருஷைனேய ச றதுேநரம் கண்ெகாட்டாமல் பார்த்தாள்.

கண்ெகாட்டவல்ைலயானால், நீர் ெகாட்டியது. உதட்டில் படிந்த உப்பு

நீைரத் துைடப்பதற்காக, ைகையத் தூக்கயவளால் தாள முடியவல்ைல .

கணவன் சாப்ப ட்ட ப றகு, ஆற அமர ந தானமாகச் ெசால்லேவண்டும் என்று

நைனத்தவளால், தன்ைனக் கட்டுப்படுத்த முடியவல்ைல . நார் கட்டிலில்
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இருந்து எழுந்தருக்கப்ேபானவனின் கால்கைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு,

வ ம்மினாள். நடராஜன் பதற ப்ேபானான். அவள் முகத்ைத ந மிர்த்த , “என்ன

பள்ள என்ன நடந்தது. ெசால்லு, ெசால்லு” என்று ெசால்லிவட்டு, ப றகு

அவள் எதுவும் ெசால்லாமல் இருந்தைதப் பார்த்து, ’ ’ெசால்லுமா” என்று

ெகாஞ்சம்அதட்டினான். மங்கம்மா, ேபசப் ேபானாள். மீண்டும்அழுதாள்.

அவன், இப்ேபாது அவைளச் ெசால்லும் படி வாயால்

ேகட்கவல்ைலெயன்றாலும், அவைளத் தன்ேனாடு இேலசாக

அைணத்துக்ெகாண்ேட, அவள் தைலமுடிையக் ேகாதவ ட்ட பாவம்,

மங்காைவப் ேபசைவத்தது.

”நீரு வாரதுனாேல இன்னிக்கு ேபாவாண்டாமுன்னு தான் நைனச்ேசன்.

ஆனால், கீழத்ெதரு மாமா மாட்டுக்கு அவசரமாகப் புல்லு ேவணும்,

புண்ணாக்கு தீர்ந்து ேபாச்சன்னார். அதனாேல மனமில்லாமதான்

ேபாேனன். புல்லு ெவட்டிக் கட்டிவச்ச ட்டு அந்த ‘ெநாறுங்குவான்’ மாசானத்த

கட்ட தூக்கவ டச் ெசான்ேனன். அவன் ஒரு பக்கமும் நான் ஒரு பக்கமும்

தூக்கும்ேபாது அவன் ைகய என் வ ரல கள்ளறது மாத ரி இருந்தது. நான்

அததற்ெசயலாநைனச்ேசன். நாசமாப்ேபாறபயஎன்தைலயல்புல்லுக்கட்ட

வச்ச ட்டு என் ேதாளுல அவன் ைகய வச்ச த் தட்டிட்டு என்ைன எப்ப பள்ள

கவனிக்கப் ேபாேறன்‘னு ேகக்குறான். நான் காற த்துப்பப் ேபானேபாது

என்ன…. என்ன…”

அவள், மீண்டும்வம்மினாள். நடராஜன்ெமௗனமாகஇருந்தான்.

’என் ேதாளுல ைகையப் ேபாட்டுக்க ட்டு உதட்டப் ப டிக்க வந்தான். நான்

யாருெசய்த புண்ணியத்தாேலா தப்ப ப் ப டிச்ச ஓடியாேறன்.”

கணவனிடம் சுைமையக் ெகாடுத்துவ ட்ட ஆறுதலில், மங்கம்மா

அவைனச் ேசாகமாகப் பார்த்தான் நடராஜன் எதுவும் ேபசவல்ைல

சறதுேநரம் அைசவற்று உட்கார்ந்தருந்தான். ெநற்ற ப் ெபாட்ைடத்

ேதய்த்து வ ட்டுக் ெகாண்டான். ‘…. மவனுக்குக் ெகட்ட காலம்!” என்று

ெசால்லிக்ெகாண்ேட முற்றத்தல் க டந்த அரிவாைள எடுத்து, அைதக்

ைகயல் ேதய்த்துக் கூர் பார்த்துக் ெகாண்ேட, ’ ’இன்னும் வயக்காட்ல இருந்து

வந்தருக்க மாட்டாமுல்லா!” என்றான்.
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மங்கம்மாவுக்கு, அந்த வார்த்ைதயன் வபரீதம் புரிந்து வ ட்டது.

ஓடிப்ேபாய் அவன் கால்கைளப் ப டித்துக்ெகாண்டாள். அவள் “வடுபள்ள”

என்றுெசால்லுமுன்ேப, ‘அந்த ெநாறுங்குவான் சாவறதுல எனக்குவருத்தங்

கைடயாது, மச்சான்! ஆனால் அதனால நீரு ெஜயலுக்குப் ேபாறத என்னால

உய ேராட இருந்து பார்க்க முடியாது” என்று ெசால்லிவட்டு, அவன் கால்

பாதங்களில் தைலைய இடித்து ேமாத அழுதாள். நடராஜன், அவைளப்

பலவந்தமாக வலக்க க்ெகாண்டு ெவளிேயற ப் ேபானான். மங்கம்மா

மன்றாடினாள்.

’ ’அய்ேயா, காளியம்மா! நாேன ஒம்ம ெஜயலுக்கு அனுப்பற

பாவயாயடுேவன்ேபாலிருக்ேக. நான்ெசால்லுறதக் ேகளும்.”

’ ’வ டுழா!…. மவைனப் பனம் பழத்த சீவுறது மாத ரி ச ீவாட்டா நான் ேவட்டி

கட்டுறதுலஅர்த்தமில்ல. வடுழா!”

“ெசால்றதக் ேகளும்.” “நீ ஒண்ணும் ெசால்லாண்டாம். நான் வறகு

ெவட்டிப் பைழக்கறவன்தான். அதுக்காக மானத்த ெவட்டிட்டுப் பைழக்கப்

ேபாறதாஇல்ல! ெசறுக்க மவன்!”

’ ’நீரு நான் ெசால்றத மீற அவைனக் ெகாைல பண்ணுவீர்னா நான் நீரு

வரதுக்குள்ள இந்த மம்மட்டியாேல என்ன நாேன ெகாைல பண்ணிக்குேவன்.

ேபாலீஸ்கார் ஒம்ம ைகயல் வலங்கு ேபாட்டுக்க ட்டுப் ேபாறத என்னால்

பார்க்கமுடியாது.”

அவள் ெசால்வைத ஆேலாச ப்பதுேபால், அவள் ைககளில் இருந்து

வடுபட முண்டியடித்த கால்கைள , அவன் சறது ந தானப்படுத்தய ேபாது,

மங்கம்மா சுதாரித்துக் ெகாண்டாள். எழுந்து, அவன் ேதாள் ேமல், தன்

இருைககைளயும் ேபாட்டுக்ெகாண்ேட, ஒேர சமயத்தல் குழந்ைத மாத ரியும்

பாட்டி மாத ரியும் ேபசனாள்.

‘’நானும்கவுரிமான்வம்சத்த ேலப றந்தவதான்மச்சான். நான்ெசால்றதக்

ேகட்டுட்டு அப்புறம் எப்படி ேவணுமுன்னாலும் பண்ணும். ஊருல ஆளு

இல்லாமலா ேபாய ட்டு? ெபரிய மனுஷனுங்க ெசத்தா ேபாய ட்டாவ? நாலு

மனுஷங்கக ட்ேட ெசால்லும். ேகட்கத் தாங்கன்னு , ேகளும். ஊர் வவாகரத்த
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வச்ச அந்த நாய்க்க ப் ப றந்த நாய் தைலயல் கரும்புள்ளி ெசம்புள்ளி

குத்த அடிக்கச் ெசால்லுேவாம். நமக்கு ஆளு பலம் கைடயாதுன்னாலும்

நாம் அதர்மத்ைதத் தட்டிக் ேகட்கச் ெசால்லுேவாம். அதுக்கு ஆள் பலம்

ேதைவயல்ைல. இந்த அநயாயத்ைதக் ேகட்டுட்டு ஊர்க்காரனுங்க சும்மாவ

இருப்பாவ? அந்தநாயநடுேராட்லவச்ச ெசருப்புக்கழற்ற அடிக்கப் ேபாறாவ.

இப்பவ ேபாய ெசால்லும்…” நடராஜன் புறப்பட்டான். மங்கம்மாவுக்கு மனசு

ேகட்கவல்ைல .

‘’காப்ப சாப்ப ட்டுப் புட்டுப் ேபாம். எப்ப சாப்ப ட்டீேரா?””உனக்கு

அறவருக்கா? இந்தச் சமயத்துல என் ெதாண்ைடக்குள்ள … காப்ப

இறங்குமா?”

நடராஜன் ேவகமாக நடந்தான். மங்கம்மா காளியம்மா ேகாவல் த க்ைகக்

ைகெயடுத்தாள்.

br> “காளியம்மா! அந்த ெநாறுங்குவான் மாசானம் இப்ப இவர் எத ரில் ….

வந்துடப்படாது, தாேய!”

நடராஜன், ேவர்க்க வறுவறுக்க , கீழத்ெதரு மாமா, என்று பலரால்

அைழக்கப்படும் இசக்கமுத்து வீட்டுக்கு வந்தான். ஊர் அண்ணாவகளில்

முதல் அண்ணாவ அவர். ேகாபக்காரர். குணக்காரர். எவர் வீட்டுக்கும்

காரணமில்லாமல் ேபாகாத நடராஜனின் வருைகயன் காரண காரியத்ைத

அறயத்துடித்தார்.

”என்னடா? ஏன்இப்படித் தைலெதற க்கவந்த? உட்காரு!’ ’

“ஒமக்கு , புல்லு ெவட்டப்ேபான மங்கம்மாவ அவன், மாசானம் என்ன

பண்ணியருக்கான்ெதரியுமா?”

’ ’குடிகாரப் பய! ஒன் ெபாண்டாட்டிக்க ட்ேடயும் வாலாட்டுறானா?” “அவ

ேதாளத் தட்டுனானாம்…. மவன்.” “ஏய், என் முன்னாேலேய த ட்டாதடா, என்ன

இருந்தாலும் அந்தப் பலவட்டறப் பய என்ேனாட ச த்த மவனாப் ெபாறந்து

ெதாைலச்ச ட்ேடன்!”

’ ’அவன்ெசஞ்ச காரியத்ைதப் பாத்துட்டு நீருஇப்படிப் ேபசனா எப்டி ?”

“அதுக்காவ ஊர் நயாயத்ைத வ ட்டுக் ெகாடுப்பனா என்ன? நாைளக்ேக
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ஊர கூட்டுேவாம். அவன் ெரண்டுல ஒன்னு பார்த்துட ேவண்டியதுதான்.

இல்ேலன்னா ஊரு குட்டிச் சுவராயடும். எதுக்கும் வஷயத்த கமுக்கமா

ைவய , ெபாம்புள வவகாரம்.” “மாமா நாைளக்க ஒமக்கு ெவளியூர்ல ேவல

இல்லியா?” “இைதவ டஅப்படி என்னடா ெபரிய ேவைல?”

நடராஜன், அங்கருந்து நகர்ந்தான். ஆசாமிக்குச் ச த்த மகன் மீதுள்ள

ரத்த பாசத்தல், ஏற்பட்டிருக்கும் ரசாபாசத்ைதக் குைறவாக மத க்கலாம்

என்று நைனத்தவனாய், இன்ெனாரு ப ரமுகர் ஏகாம்பரத்த டம் ேபானான்.

ஏகாம்பரம்உள்ளூர்ப ரமுகர்மட்டுமல்ல. ஒருதடைவ, சட்டசைபத் ேதர்தலுக்கு

நன்று, டிபாச ட் ேபாகுமளவற்கு ெவளியூர்களுக்கும் ெதரிந்த ப ரமுகர்.

அவனுக்குத் தூரத்து உறவுகூட. சாப்ப ட்டுக் ெகாண்டிருந்த ஏகாம்பரம்

நடராஜன் ெசான்ன ேசதையக் ேகட்டு, சாப்பாட்ைட ைவத்துவ ட்டு,

பாத ய ேலேய எழுந்துவ ட்டார். ைககைளக் கழுவ ேவண்டும் என்கற

எண்ணங்கூட இல்லாமல், படபடத்தார். “மாசானத்த ெசருப்ைபக்

கழத்த அடிக்ேகன்பார். என்ன ெநைனச்ச க்க ட்டான். நாைளக்ேக பார்

ேவடிக்ைகைய” என்றுெசால்லிவட்டு,ைக கழுவனார்.

இசக்கமுத்து வீட்டிலிருந்து உற்சாகக் குைறவாக வந்த நடராஜன்,

இப்ேபாது படு உற்சாகமாக மணியக்காரர் வீட்டுக்குப் ேபானான்.

வஷயத்ைதக் ேகள்வப்பட்ட அவர் ‘’என்ன ெநனச்ச க்க ட்டான் படுவாப்

பய. இந்த ஊர்ல மணியக்காரர் இருக்கார்னு ெநனச்சருந்தா இப்படிப்

பண்ணுவானா? அவைன ஊர்வ ட்ேட தள்ளி ைவக்ேகன் பார்” என்று

சவாலிட்டார். அந்தச் சவாலில் மக ழ்ந்த நடராஜன் இன்னும் பல ’ெபரிய

இடத்துப் ேபர்வழிகைளப் பார்த்துச் ெசான்னான். அத்தைன ேபரின் ரத்தமும்

ெசால்லி ைவத்தது ேபால் ெகாத த்தது. ெபரிய மனுஷனுங்க. மாசானத்ைத

வ டமாட்டாங்க. நாம ஒண்ணு கடக்க ஒண்ணா கண்டபடி த ட்டப்படாது என்று

நைனத்துக்ெகாண்ேடவீட்டுக்குத் தரும்பனான்.

மறுநாள் வவகாரத்ைத நைனத்துக் ெகாண்ேட தூங்காமல் படுத்தவன்,

காைலய ேலேய இசக்கமுத்துவன் வீட்டுக்கு, ஊர் கூட்டத்ைத நைனவு

படுத்துவதற்காகப் ேபானான். ஆனால், இசக்கமுத்து, ெசங்ேகாட்ைட

ேபாய்வ ட்டார். எப்ேபா வருவார் என்றால், குைறந்தது நாலு நாளாகும்
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என்று அவர் மகன் பதல் ெசான்னான். நடராஜன் கூனிக்குறுகக் ெகாண்ேட,

மணியக்காரர் வீட்டுக்குச்ெசன்றான்.

’ ’ இசக்கமுத்து இல்லாட்டா ஊர் கூட்டம் நடக்காதா என்ன? அவரு

இல்லாதது ஒருவைகக்கு நல்லதுதான். ஏடா ேகாடமானவன். இப்பேவ

தைலயாரிக ட்ட ெசால்லித் தண்ேடாரா ேபாடச் ெசால்லுேதன். பய மவன

நீ வடுன்னாலும் நான் வ டப்ேபாறதுல்ல. அப்புறம் ஒரு வஷயம். நம்ம

ெவட்டியான் காணல . இந்த அைர மூட்ட ெநல்லயும் பாவூர்ல ைரஸ் மில்லுல

ெகாஞ்சம் குத்த ட்டு வந்துடுறயா? காசு ேவணுமின்னா தாேரன். நீயா காசு

வாங்குறவன்? ேபாய ட்டுச் சீக்க ரமா வா. நான் அதுக்குள்ள நாலு ேபைரக்

கலக்குேறன்…’ ’

நடராஜன் அங்கருந்தபடிேய, மைனவய டம் கூட ெசால்லாமல், அைர

மூட்ைட அவத்த’ ெநல்ைலத் தைலயல் தூக்க ைவத்துக்ெகாண்டு ைரஸ்

மில்லுக்குப் ேபானான்… அன்னா அன்னாெவன்று அவன் வருவதற்குள்

மாைலவந்துவ ட்டது. மணியக்காரரிடம்,ஊர்க்கூட்டத்ைதப் பற்ற க் ேகட்டால்,

தைலயாரி , ெகாழுந்தயாள் ’சைமஞ்சதுக்குப் ேபாய்வ ட்டதாகவும், அதனால்

தண்ேடாரா ேபாட முடியவல்ைல என்றும், தண்ேடாரா ேபாடாமல் கூட்டம்

கூட்டினால், மாசானத்தன் ஆதரவாளர்கள் ஒத்த ைவப்புப் ப ேரரைண ையக்

ெகாண்டு வருவார்கள் என்றும், தண்ேடாரா ேபாடாத கூட்டம், ஊர்க் கூட்ட

சாசனத்த ற்கு வ ேராதமானெதன்றும் கூறனார். அேத சமயம், அவன்,

குத்தவ ட்டு வந்த அரிச யல், தவடு அதகமாக இருப்பைதயும் சுட்டிக்

காட்டினார்.

நாைலந்து நாட்கள் ஓடின. ஊர்க்காரர்கள் டீக் கைடகளிலும்,

ேகாவல்களிலும், சாவடியலும், கூடிக் கூடிப் ேபசனார்கேளயன்ற

ஊர்க்கூட்டம் நைடெபறவல்ைல. இவ்வளவுக்கும் அன்றாடக் கூலியல்

காய்ச்சும் நடராஜன், நான்கு நாட்களாக ேவைலக்குப் ேபாகாமல்,

கண்டவர்களின் கால்கைளப் ப டித்துக் ெகாண்டிருந்தான். அவன்

மைனவயன் சுயமரியாைதக்காக, தனது சுய ெகௗரவத்துக்காக,

ப ரமுகர்கள் இட்ட பணிகைளெயல்லாம் ெகௗரவத்ைதப் பாராமல் ெசய்து

முடித்தான். அப்படியும் ப ரமுகர்கள்அைசயவல்ைல .
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இசக்கமுத்துைவப்ேபாய்மீண்டும்பார்த்தான். அவர், ’ஏய்நடராஜா! நான்

மாசானம்பயலநாயேபசனதுமாத ரி ேபச ேனண்டா . அவன்சத்தயமாநான்

அவள்ெதாடலங்கறாண்டா” என்றுசர்வசாதாரணமாகக்கூறவ ட்டார்.

நடராஜன் அசரவல்ைல . ’டிபாச ட் இழப்பு ஏகாம்பரத்ைதப் பார்த்தான்.

அவர், வீட்டுக்குள் இருந்து ெகாண்ேட, தாம் இல்ைலெயன்று ெசால்லச்

ெசான்னார். அவர், பணம் மாத ரி படுத்துக் க டப்பைதப் பார்த்த அவன்

கண்கள் அனல் கக்கன. அந்த ேவகத்துடன் மணியக்காரரிடம் ேபானான்.

அவர், அப்ேபாதுெரவன்யூஇன்ஸ்ெபக்டரிடம் ேபச க் ெகாண்டிருந்தார்.

“முன்சீப் அய்யா, என்ேனாட புகார எப்ப வ சாரிக்கப் ேபாறயா?’ ’ என்று

ேகட்டநடராஜைனப்பார்த்து,எரிந்துவழுந்து”ஏண்டாஒனக்குெகாஞ்சமாவது

மூள இருக்கா? இடம் ெபாருள் ஏவல் ெதரியாண்டாம்? அரசாங்க வஷயத்த

ேபச க்க ட்டிருக்ேகாம். ஒன்வஷயந்தான்உசத்த ேயா!” என்றார்.

மணியக்காரர் , ச ல மணி ேநரங்களுக்குப் ப றகு ெரவன்யூ

இன்ஸ்ெபக்டைரக் ேகாழியல் அடித்த ப றகு, ெரவன்யூ

இன்ஸ்ெபக்டருடேனேய ‘வல்’ வண்டியல்ஏற ப் ேபாய்வ ட்டார்.

நடராஜன் க ராமத்தலிருந்த எல்லாப் ப ரமுகர்கைளயும் பார்த்தான்.

அவனிடம், அவர்கள் அனுதாபத்ேதாடு பதல் ெசான்னார்கள். அந்த

பதல்களில் சாக்குப் ேபாக்குகள் இருந்தனேவ தவ ர, சாரம் இல்ைல . ச லர்,

அவன்பன்னால் ச ரிப்பது ேபாலவும்ெதரிந்தது.

‘ஊர் பயலுவள நம்ப ப் ப ரேயாசனம் இல்ல. இந்தப் பயலுவ

ெபண்டாட்டியள இப்ப எவனும் இழுத்தருந்தா இப்டி இருப்பாங்களா?

ஒருேவள அேத மாசானம் பய அவைளயும் இழுத்து இவனுங்க ெவளியல்

ெசான்னா ெவக்கமுன்னு இருந்தருப்பாங்கேளா? இருந்தாலும் இருக்கும்.

ஆனால்நான்இருக்கப்ேபாறதல்ல. அவன்ெபண்டாட்டியவீட்ல பட்டப்பகல்ல

புகுந்து ைகையப் ப டிச்ச இழுக்கப் ேபாேறன். அப்பதான் இவனுகளுக்கு

உைறக்கும்.’

நடராஜன், மங்கம்மாவ டம் தன்த ட்டத்ைதச் ெசான்னான். அவன்,அைதச்

ெசால்லி முடிக்கு முன்னாேலேய அவன் வாையப் ெபாத்த ட்டு, அவள் தன்
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வாையத் த றந்தாள்.

’ ’ஓமக்குக் ெகாஞ்சமாவது மூள இருக்கா? இத ஒம்ம ெபண்டாட்டிக்கு

வந்தஅவமானமாநைனயாமஒருெபண்ணுக்குவந்தஅவமானமாெநனயும்.

அப்படி ெநனச்சா அந்த அக்காக ட்ட அப்டி நடக்கணுங்கற எண்ணேம வராது.

என்னவார்த்ைத ேபச ப்ப ட்டீரு . வாய சீவக்கா ேபாட்டுக் கழுவும்.”

நடராஜனுக்கு மைனவயன் நயாயம் புரிந்தது. ‘அண்ணாச்ச ’ என்று

வாய் நைறயக் கூப்படும் மாசானத்தன் மைனவைய, மானபங்கப் படுத்த

நைனத்ததற்கு ெவட்கப்பட்டவன்ேபால், அவன் தைலையக் குனிந்து

ெகாண்டான். ஆனால், மாசானத்தால் ஏற்பட்ட தைலகுனிைவ எப்படிப்

ேபாக்குவது?

உள்ளூர் சகுனி ஒருவர், அவைன ெவளியூரில் இருக்கும் ேபாலீஸ்

ஸ்ேடஷனுக்குப் ேபாகும்படி ெசான்னார். ேபானான். அங்ேக பணக்கார

மாசானத்ைதத் ெதரிந்து ைவத்தருந்த பாராக்காரர்கள் “ேவ அவனுக்கும்

ஒம்ம ெபாண்டாட்டிக்கும் கள்ளத் ெதாடர்பு இல்லன்னு நல்லாத் ெதரியுமா?

இவள் ஒழுங்கா இருந்தா அவன் எதுக்குேவ ேதாளத் ெதாடறான்? ைகையத்

ெதாடும் ேபாது சும்மா இருந்தாத்தான் ேதாளத் ெதாடச் ெசால்லும்.

இல்ைலன்னாசும்மா ெதாடுவானா? ப ச்ச ப்ப ட மாட்ேடாம்” என்றார்கள்.

கூனிக்குறுக ஊருக்கு வந்த நடராஜன், மைனவய டம் வஷயத்ைதச்

ெசால்லவல்ைல. வவகாரம்முடிந்தாெலாழியஇருவருக்கும்ந ம்மதயல்ைல

என்பைதப் புரிந்து ெகாண்ட மங்கம்மா, புருஷேனாடு ெசன்று

இசக்கமுத்துைவப் பார்த்தாள். அவேரா ‘’எத்தன தடவ ெசால்றது.

சன்னப்பய மவன்தான், சன்னத்தனமா நடக்கேலங்கறான். அவன ெவட்டச்

ெசால்றயளா?” என்றார். மணியக்காரர் - மாசானத்த டம் ’மணி’வாங்கயதாக

வதந்த க்குஉள்ளாகயருக்கும்அந்தமுன்சீப் - ’ ’குப்பயக்களறனாகுப்பதான்

வரும். நீயும் கண்டவங்க ட்ெடல்லாம் - சூதுவாது இல்லாம ச ரிச்சு ேபசறத

நறுத்தணும்” என்றார். டிபாச ட் தலகம் ஏகாம்பரம்

“இந்த வஷயம் ச க்கலானது. ேவற வஷயத்துல அவன மடக்க ப்புடலாம்.

ெபாறு. நான் இந்தத் தடவயும் எெலக்ஷன்ல நக்கப்ேபாேறன். நீ என்ன
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ெசால்ற?” என்றார். பஞ்சாயத்துத் தைலவர் ” பார்க்கலாம்’ ’ என்றார்.

கணவனும் மைனவயும் காேல இல்லாதது ேபான்ற உணர்வுடன் வீட்டுக்குத்

தரும்பனார்கள்.

சப்த நாளங்களும் ெதற க்க, ேகாபம் தைலக்ேகற மூக்கு நுனிையச்

ெசந்ந றமாக்க, கண்கள் எரிய, பற்கள் ஒன்ைறெயான்று கடிக்க, ைக

முஷ்டிகள் ஒன்ைறெயான்று குத்த, கால்கள் தைரையத் தாக்க, கால்ேபான

ேபாக்கல் நடந்த நடராஜன், பைழய காலத்துக் கள்ளுக் கைடக்கருேக இசக்க

முத்துவும், மாசானமும் ச ரித்துச் ச ரித்துப் ேபசுவைதப் பார்த்து, ைபத்தயம்

ேபால் ச ரித்தான். வீட்டுக்கு வந்தவரிடம் ’ ’ மணியக்காரைர நம்பாதீங்க;

அவரு மாசானம் தங்கச்ச ய காேலஜ்ல ேசக்கரதுக்காக எம். எல். ஏ. க ட்ட

கூட்டிக்க ட்டுப் ேபாறாராம்” என்றுமங்கம்மா ெசான்னாள்.

இதற்கைடேய, ”எந்தப் புத்துக்குள்ள எந்தப் பாம்பருக்ேகாேவ!

ெநருப்பல்லாம புைக வருமா? இவள் சம்மதம் இல்லாம அவன்

ெதாடுவாேனா? ெதாட்டுட்டு ஊர்ல அவன் இருக்க முடியுேமா? நாமதான்

சும்மா இருப்பமா? இந்த நடராஜன் பய ஒரு மக்குப் பளாஸ்த ரி.

ெரண்டு ேபரும் ஜாலியா இருந்தத எவனாவது பார்த்தருப்பான். அவன்

ெசால்லுமுன்னால நாம முந்த க்கடுேவாமுன்னு மங்கம்மா புருஷங்க ட்ட

பாத ய மறச்ச ெசால்லிட்டா. வஷயம் இதுதான். இதப் ேபாய நீங்க….’ ’

என்று ஊர்க்காரர்கள் முதலில் இைல மைறவு காய் மைறவாகவும், ப றகு,

இைல காய்கைளப் பற த்து வ ட்டும் ேபசத் ெதாடங்கனார்கள் மங்கம்மாவன்

காதுக்குஎட்டும்படியாகப் ேபசத் ெதாடங்கனார்கள்.

அவமானம் தாங்க முடியாமல், மங்கம்மா, தூக்குப் ேபாடக் கயற்ைற

எடுத்துவ ட்டாள். அந்தச் சமயத்தல் வீட்டுக்கு வந்த நடராஜன் அவைளத்

தடுத்ததுடன் மாமனார் வீட்டில் பாதுகாப்புக்காக அவைளக் ெகாண்டு

வட்டான்.

“மச்சான்! நீரு என் ேமல சந்ேதகப்படுறீரா? நான் பத்தனி மச்சான் :

ஊர்க்காரங்க ேகட்காட்டாலும் காளியம்மா அவனக் ேகளாம ேபாகமாட்டா”

என்றுகதறயமைனவையக்கன்னத்தல்முத்தமிட்டு, தைலையஆதரவாகக்

ேகாதவ ட்டு, ைகையத் தடவவ ட்டு, மடியல் க டத்த , குழந்ைதையத்
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தாலாட்டுவது ேபால் ஆட்டிவ ட்டு, ஆேவசம் வந்தவன் ேபால் நடராஜன்

ஊருக்குத்தரும்பனான்.

அவனால் நம்பேவ முடியவல்ைல . ‘ந யாயம், ந யாயம் என்கறார்கேள

அது என்னது? இல்லாதவன் ெபண்டாட்டி இப்ப மாசானத்துக்கு மட்டும்

’மயனி’ இல்ல, ஊர்க்காரங்க எல்லாருக்குேம மயனிதானா? இசக்கமுத்து

ெபண்டாட்டிய எவனாவது இப்படிப் பண்ணியருந்தா ஊர்க்காரன்கள்

சும்மா இருப்பானா? இல்லாதவன் பக்கம் நயாயம் இருந்தாலும் அதுவும்

அநயாயமா மாறவடுமா? எைதயாவது பண்ணாட்டா நாம இந்த ஊர்ல

மானத்ேதாட இருக்கமுடியாது. ஊர்க்காரன் இளக்காரமால்லா என்ைன

பார்க்கான். எைதயாவது பண்ணணும். ஆள் பலேமா, பண பலேமா

இல்லாத நான், அது எல்லாம் இருக்கற மாசானத்த என்ன பண்ணமுடியும்?

எைதயாவது பண்ணணும். என்ன பண்ணலாம்? இல்லன்னா, இந்த ஊர்ல

குடியருக்க முடியாது. இத இப்படிேய வ ட்டால் இனிேம வீட்டுக் கதவக் கூடத்

தட்டுவாங்க!’

நடராஜன் எளியவனாக இருந்தாலும், அந்த எளிைமையேய ெபருைமயாகக்

கருதும் முரடன் என்பைதத் ெதரிந்து, அவன் கண்களில் படாமல் த ரிந்த

மாசானம், இப்ேபாது காளியம்மன் ேகாவல் முன்னால் அட்டகாசமாக

உட்கார்ந்தருந்தான். ‘ஆறுன் ேசாறு, பழய ேசாறு’ என்பது அவன்

ெநனப்பு. ேகாவலுக்குப் பன் பக்கம் உள்ள ேராட்டில் நடந்து ெகாண்டிருந்த

நடராஜனுக்கு “மாசானம்! நீ ெபரிய ஆளுடா! மங்கம்மாவ எப்டிடா ப டிச்ச?

மயக்க ப் ப டிச்ச யா, இல்ைல , ப டிச்ச மயக்கனியா” என்று ஒருவன்

ேகட்பதும், அதற்கு, ’ ’ெரண்டுந்தான்” என்று மாசானம் ச ரித்துக் ெகாண்ேட

பதல்ெசால்வதும் நன்றாகக் ேகட்டது..

அவ்வளவுதான்நடராஜனுக்குத்ெதரியும்.

ெவற ப டித்தவன் ேபால் மாசானத்தல் முடிையப் ப டித்து மல்லாக்கக்

க டத்தனான். அவன் இடுப்பல் இருந்த கத்த , மாசானத்தன் மார்பல்

பாய்ந்து, கம்பர் ெசான்னது ேபால், அவன் ’மங்கம்மா ஆைசைய அறேவ

அறுத்துவ ட்ட தருப்தயல், அைசயாமல்இருந்தது.

’ ’ைகையத் ெதாடும் ேபாது சும்மா இருந்தாத்தான் ேதாள ெதாடச்
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ெசால்லும்” என்று முன்பு இடக்காகப் ேபச ய அேத ேபாலீஸ் பாராக்காரர்கள்,

நடராஜன் ைககளில் பயபக்தயுடன் வலங்க ட்டு, அவைன இழுத்துக்

ெகாண்டுேபானார்கள்.

‘தர்மம் தன்ைனக் காக்க, அதர்ம ேவடம் ேபாட்டிருப்பது ேபால்’, நடராஜன்,

அவர்களுக்குமத்தயல்கம்பீரமாக நடந்தான்.

ஒரு ெகாைல வழுவதற்குக் காரணமான இசக்கமுத்து, மணியக்கார

வைகயறாக்கள், “இந்த ஊரு சுத்தமா இருந்தது. இந்தப் பய ெகாைலய

ெசய்து ஊருக்ேக ெகட்ட ேபைர உண்டாக்க ட்டாேன” என்று ெகட்ட

வார்த்ைதகளால் த ட்டிக் ெகாண்டிருக்கறார்கள். ஊர்க்காரர்கள் அதற்கு

‘ச ங்க ’ அடிக்க றார்கள். ெசய்ய ேவண்டியைதச் ெசய்யாமல் ெகடுத்த

அவர்கைளப் பார்த்துக் காளி சைல ச ரிப்பது ேபாலவும் சனப்பது ேபாலவும்

ெதரிக றது.

எப்படிேயா, நடராஜன்மட்டும்ெஜயலில்இருக்கறான்.
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12. மீனாட்சி நிமிர்ந்து பார்க்கிறாள்

வசந்தா, மீனாட்சைய அடித்த ேபாது, அடிேயாைசயும் அடித்தவளின்

உறுமலுந்தான் ேகட்டேத தவ ர, அடிபட்டவள் அலட்டிக்ெகாள்ளேவ இல்ைல.

மீனாட்ச , இரு முழங்கால்கைளயும் ெசங்குத்தாக ைவத்துக்ெகாண்டு

அவற்றற்குள் ெநருப்புக்ேகாழி மாத ரி தைலையப் புைதத்துக் ெகாண்டு

இருந்ததால், வசந்தாவற்குஅவைளஅடிப்பதுஎளிதாகஇருந்தது.

உள்ேள சாப்ப ட்டுக் ெகாண்டிருந்த அவள் தந்ைத சாமிநாதன் எச்ச ற்

ைகேயாடு ‘ஏய் நறுத்து… நறுத்து’ என்று கத்த க்ெகாண்ேட துள்ளிேயாடி

வந்தார். மகைளக் ேகாபமாகப் பற்ற ேவகமாகஇழுத்தார்.

‘’பல்ைல ஒடச்சடுேவன் …… கழுைத ….. அவள்னா ஒங்க எல்லாருக்குேம

இளக்காரம்… அத்ைத என்கற மரியாைத கூட நீ ெகாடுக்க ேவண்டாம்.

வயசலெபரியவள்என்கறஅனுதாபமாவது ேவண்டாமா… கழுைத!”

வசந்தா சீறனாள் : ” அவள் எதுக்கு என் ேபனாைவ எடுத்துப் பல்

குத்தணும்? ந ப்பு உைடஞ்சு ேபாச்சு. இன்ைனக்கு ெடஸ்டு… தடிச்ச …

ராட்சஸி… ேபய்… மடச்ச …அறவுெகட்ட பரம்பைர…”

சாமிநாதன், கைடச வார்த்ைதையக் ேகட்டதும் எச்ச ற் ைகேயாடு மகைள

ஓங்க அடித்தார். அப்படி அடிக்கும் ேபாது, ைகயல் ஒட்டிக்ெகாண்டிருந்த

பருக்ைகமீனாட்ச யன்தைலயல் ேபாய்அமர்ந்தது.

வசந்தாவன் அக்கா வமலா மீனாட்ச யன் அருகல் ேபாய், அந்தப்

பருக்ைகைய எடுத்துவ ட்டு, அவள் தைலையக் ேகாதவ ட்டாள். அவளிடம்

இவள் அவ்வளவு அனுதாபம் ெகாண்டிருக்கறாளாம்! இவள் தான், சற்று

ேநரத்த ற்கு முன்பு தங்ைகய டம், ‘’பாருடி…. உன் ேபனா ந ப்ப வச்சு…..

அத்ைத பல் குத்தறா!” என்று தூண்டிவட்டவள். இப்ேபாது அப்பாவன்

ேகாபத்ைதப் பார்த்ததும் தன் குட்டு அம்பலமாகாமல் இருப்பதற்காக,

அத்ைதக்காரிய டம் அனுதாபம் ெகாண்டவள் ேபாலும் தங்ைகயன்

வன்முைறையஅங்கீகரிக்காதவள் ேபாலும் ‘பாவலா’ ெசய்தாள்.
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அதுவைர சைமயலைறக்குள் நன்று ெகாண்டிருந்த அம்மாக்காரி

’ ’ந றுத்துங்க! நறுத்துங்க.!… எதுக்காக வசந்தாைவ அடிக்க றீங்க?” என்று

ெசால்லிக்ெகாண்ேடவந்தாள்.

“ப ள்ைளங்கள வளக்குற லட்சணமாடி இது….. மீனாட்சையப் பத்த

நல்லாத் ெதரியும்; ெதரிஞ்ச க்க ட்டும் அவைள இவள் அடிக்க றாள்னா…

அதுக்குநீ குடுக்க றெசல்லந்தான்காரணம்…”

’ ’ஒங்க தங்கச்ச ய நீங்கதான் ெமச்ச க்கணும்… ேபனாைவ எடுத்தா பல்

குத்தறது?”

“சரி… உடச்ச ட்டா… அதுக்காக அவள் தைலைய உைடக்கணுமா… ெரண்டு

த ட்டுத ட்டிட்டுவ டேவண்டியதுதாேன?” என்றுகத்தனார் சாமிநாதன்.

மீனாட்ச இப்ேபாதும் தைல குனிந்தபடிேய உட்கார்ந்தருந்தாள்.

அவளுக்கு இப்ேபாது முப்பது வயதருக்கும். அவளுக்கு மூைளக்ேகாளாறு

என்று ெசால்ல முடியாது. ஆனால் பார்ப்பதற்குப் ப த்துப் ப டித்தவள் மாத ரி

இருப்பாள். ஒருஇடத்தல்உட்கார்ந்தால்

முழங்காலில் தைலையப் புைதத்துக்ெகாண்டு, ேயாக மாத ரி

மணிக்கணக்கல் இருப்பாள். எவருடனும் ேபச மாட்டாள். எப்ேபாதும்

ஏகாந்தமான தனிைம; ஆகாயத்ைதத் துழாவுவது ேபான்ேறா, அல்லது

பூமிையக் குைடவது ேபான்ேறா பார்ைவ இருக்கும். ெபரியவர்களிடம்

அனுதாபத்ைதயும், குழந்ைதகளிடம் அழுைகையயும் ேதாற்றுவக்கும்

ேதாற்றம். அக்கம் பக்கத்தல்உள்ளெபண்கள்,அடம்ப டிக்கும்குழந்ைதகைள

அடக்குவதற்காக, ‘பூச்சாண்டி என்பதற்குப் பதலாக ’மீனாட்ச ’ என்பார்கள்.

இவ்வளவுக்கும்மீனாட்ச ேகாபப்பட்டுஎவரும்பார்த்ததல்ைல. எப்ேபாதாவது,

எந்தக் குழந்ைதையயாவது ஆைசயுடன் பார்த்து, “வா”, என்று ெசால்லிக்

ைகைய நீட்டுவாள். ச ல சமயம் ‘பச க்கது’ என்று அம்மாவ டம் ெசால்லுவாள்.

சத்தம் வருகற த க்கல் முகத்ைதத் தருப்புவாேள தவ ர, அலட்டிக்ெகாள்ள

மாட்டாள். கணற்றல் தண்ணீர் இழுக்கச் ெசான்னால், ேபாதும் என்று

ெசால்வது வைரக்கும் அல்லது கணற்றுநீர் வற்றுவது வைரக்கும் நீர்

ப டித்துக்ெகாண்ேட இருப்பாள். வீட்ைடத் துைட என்றால் நறுத்து,

என்று ெசால்வது வைரக்கும் தைரேய உைடந்தாலும் சரி, துைடத்துக்
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ெகாண்டிருப்பாள்.

அன்ைனயும் தந்ைதயும் ஒருவர்பன் ஒருவராக இறந்தனர். மூத்த

அண்ணன் சாமிநாதன் ெசன்ைனயல் ெசகரட்ேடரியட்டில் ேவைல

பார்த்துக்ெகாண்டு,அங்ேகேயெசட்டில்’ஆனார். தம்ப மார்களும்அவர்களின்

மைனவயரும் மீனாட்சைய மாடு ேமய்ப்பதற்கு அனுப்புவதாகவும், அந்த

வாயுள்ள ப ராணிக்கு வயறார உணவு கைடக்கவல்ைல என்பைதயும்

ேகள்வப்பட்ட சாமிநாதன், ஊருக்குப் ேபாய், தங்ைகையக் கூட்டிக்ெகாண்டு

வந்துவ ட்டார்….

இங்ேகயும் அேத அவலம் தான். ”இன்ைனக்கு மட்டுமில்ல அப்பா…

தனமும் அத்ைதைய… இவள் இப்படித்தான் அடிப்பாள்….. அம்மாவும்…

ேபசாமல் ைகையக் கட்டிக்க ட்டு ந ற்பாள் ….’ ’ என்றாள் வமலா.

ெசால்லிவ ட்டு, அம்மாைவக்காட்டிக்ெகாடுத்த தருப்தயல்லயத்தாள்.

சாமிநாதனுக்கு , ரத்தபாசம் சப்தநாளங்கள் எல்லாம் பரவ

அைலேமாதயது. தனமும் மீனாட்ச அடிபடுக றாளா…. தனமும் இவள்

ைகையக்கட்டிக்ெகாண்டுநற்க றாளா….

‘’ஏண்டி… நீ அடிக்க றத பாத்துக்க ட்டுதான் ந க்க றயா… இல்ல…. நீயும்

ேசர்த்துஅடிக்க றயா…”

”உங்களுக்குத்தான் ேபசத் ெதரியுங்கற மாத ரி குதர்க்கமா ேபசாதீங்க.

இந்த இரண்டு வருஷத்த ேல ஒங்க தங்கச்ச ய ேகாபமா ஒரு தடைவ

ெதாட்டிருந்தாக்கூட, என் ைக அழுக ப் ேபாயடும்…. நானும் அக்கா

தங்கச்ச ேயாட ப றந்தவள்தான்.’ ’

”ஏம்மா மழுப்புேற? முந்தாநாள்… நீ கூடத்தான் அத்ைதைய த ட்டிேன.

என்ைனமாத ரி அவள் எத ர்த்துப் ேபசேல. இல்லன்னா என்ைன

அடிக்க றமாத ரி அவைளயும் அடிச்சுருப்ேப…’ ’ என்று வசந்தா ெதரிவ த்ததும்

சாமிநாதனுக்குச்சுர்ெரன்றுேகாபம்வந்தது.

“ஏண்டி…முந்தாநாள்அவைளஎதுக்காகத்த ட்டிேன?” ”முந்தாநாள்…நம்ம

சங்கருக்கு ஜுரமுன்னு டாக்டர் க ட்ட ேபாயருந்ேதன்…. உங்க தங்கச்ச யும்

கூட வந்தாள்…. த ரும்ப வரும்ேபாது வழியல் நம்ம காமாட்ச பாத்துட்டா…

www.Kaniyam.com 121 FreeTamilEbooks.com



ஒருசாத்தயத்தன்அழுைக சு. சமுத்த ர

வீட்டுக்குப் ேபான்னுெசால்லிஇவள்ைகயல் சாவையக்குடுத்ேதன்.’ ’

‘’சரி!” ”நான் காமாட்ச ேயாட ேபச ட்டு, வீட்டுக்கு வரும் ேபாது இவள்

ெவளில ந க்குறா. ைகயல் சாவயல்ல… சாவ எங்ேகன்னு ேகட்டா பதல்

இல்ல… ப த்து ப டிச்சவள் மாத ரி சாக்கைடக் குழாையேய பாத்த ட்டு

ந ற்க றாள். சாக்கைடயல சாவய ேபாட்டியான்னு ேகட்டால்…. அதுக்கும்

பதலில்ல….. கைடசல…. சாக்கைடக்குள்ள கம்பு வச்ச ப் பார்த்ேதாம். சாவ

க டந்தது. ஊைரேயகூட்டி என்மானத்ைதவாங்க ட்டா.’

சாமிநாதன்தங்ைகையப் பார்த்தார். இப்ேபாதும் மீனாட்ச தன்தைலைய

நமிரேவயல்ைல .

அன்று சாமிநாதன் ‘ேகம்ப்’ ேபாய்வ ட்டார். மைனவக்காரி, சங்கருடன்

உறவனர் வீட்டுக்குப் ேபாயருந்தாள். வசந்தாவன் பள்ளிக்கூடத்தல் ஏேதா

வ ழா….

சாயந்தரம் ஆறு மணி இருக்கும். வளக்கு ஏேனா எரியாமல் இருந்தது.

மீனாட்ச , வழக்கமானஇடத்தல்; வழக்கமானமுைறயல்உட்கார்ந்தருந்தாள்.

சாத்த யருந்த வாசற் கதைவத் தறந்துெகாண்டு, கல்லூரிக்காரி வ மலா

வந்தாள். அவள் பன்னால் தரும்ப த் தரும்ப ப் பார்த்துக்ெகாண்ேட, ஒரு

வாலிபன் அவளுடன் வந்தான். அவன் அவைள வட இரண்டு ‘களாஸ்’

அத கமாகப் படிப்பவனாக இருக்க ேவண்டும். அல்லது அஸிஸ்ெடண்ட்

புெராபஸராக’ இருக்க ேவண்டும்.

’ ’சும்மா… வாங்க…. ஏன் நடுங்குறீங்க…..? நான் ெசான்ேனேன…

அது இவள்தான்… என் அத்ைத … ஆபத்தல்லாத பய த்தயம்…” என்று

ெசால்லிக்ெகாண்ேடவமலாஅந்தவாலிபனின்ைககைளப் ப டித்தாள்.

இருவரும் உள்ளைறக்குள் ேபானார்கள். பயத்துடன் ச ரிக்கும் சப்தம்

ேகட்டது. வைளயேலாைச ேகட்டது. எனக்குப் பயமா இருக்கு’ என்ற

பல்லவையமாற மாற ச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

த டீெரன்றுஏேதா சத்தம்.

ைகயல் ஒரு ெபட்ரூம் வளக்குடன் - மீனாட்ச ேகார ெசாரூபமாக நன்று
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ெகாண்டிருந்தாள். குபீெரன வளக்ைக எற ந்துவ ட்டுப் பாய்ந்து உள்ேள

வந்தாள். வ மலாைவக் கட்டிலில் இருந்து தூக்க நறுத்த க் கன்னத்தலும்

ப டரியலுமாக மாற மாற அடித்தாள். அந்த வாலிபன் மீனாட்ச யன்

ைககைளப் ப டித்துத் தடுக்கப்ேபானான். அவ்வளவுதான் -

மீனாட்ச அவன் சட்ைடக் காலைரப் ப டித்துக் ெகாண்டு, மூக்க ேலேய

குத்தனாள். ஓங்க ஒரு அைற ெகாடுத்து, வாசலுக்கு ெவளிேய தள்ளிவ ட்டு

உள்ேளவந்தாள்.

வ மலா ஏங்க ஏங்க அழுதுெகாண்டிருந்தாள். மீனாட்ச , அவள் அருகல்

வந்தாள். வ மலாவன்கண்கைளத்துைடத்தாள். அப்ேபாதுஅவள்கண்களில்

ஒருவதஒளி மின்னியது. கருைணபடெமடுத்தது.

ஒேர ஒரு வனாடிதான். மீனாட்ச மீண்டும் வழக்கமாக உட்காரும்

இடத்தல், முழங்கால்களுக்குள் முகத்ைதப் புைதத்துக் ெகாண்டு

உட்கார்ந்துவ ட்டாள்.
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ஆசிரியரின் பிற நூல்கள்

ஊருக்குள்ஒருபுரட்ச (பரிசு ெபற்றது)

ேவரில் பழுத்த பலா (பரிசு ெபற்றது)

குற்றம் பார்க்கல் (பரிசு ெபற்றது)

புத ய த ரிபுரங்கள்

உயரத்தன்தாழ்வுகள்

இல்லந்ேதாறும்இதயங்கள்

சமுத்த ரம் கைதகள்

ெநருப்புத் தடயங்கள்

வளர்ப்பு மகள்

சத்தயஆேவசம்

ஒரு ேகாட்டுக்குெவளிேய

ேசாற்றுப் பட்டாளம்

லிேயா டால்ஸ்டாய்

மானுடத்தன்நாணயங்கள்

ெவளிச்சத்ைத ேநாக்க

மண்சுைம

தாழம்பூ

வாடாமல்லி

மனங்ெகாத்த மனிதர்கள்

அவளுக்காக

ந ழல்முகங்கள்
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FREETAMILEBOOKS.COM

மின்புத்தகங்கைளப் படிக்கஉதவும்கருவகள்:

மின்புத்தகங்கைளப் படிப்பதற்ெகன்ேற ைகய ேலேய ைவத்துக்

ெகாள்ளக்கூடிய பல கருவகள் தற்ேபாது சந்ைதயல் வந்துவ ட்டன. Kin-

dle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்றல் ெபரும்பங்கு வகக்கன்றன.

இத்தைகய கருவகளின் மத ப்பு தற்ேபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் வைர

குைறந்துள்ளன. எனேவ ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன

வாங்க வருகன்றனர்.

ஆங்கலத்தலுள்ளமின்புத்தகங்கள்:

ஆங்கலத்தல் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்ேபாது கைடக்கப்

ெபறுகன்றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபான்ற வடிவங்களில்

இருப்பதால், அவற்ைற ேமற்கூறய கருவகைளக் ெகாண்டு நாம்

படித்துவ டலாம்.

தமிழிலுள்ளமின்புத்தகங்கள்:

தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு மின்புத்தகங்களாக

கைடக்கப்ெபறுவதல்ைல. ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில்

மின்புத்தகங்கைள ெவளியடுவதற்கான ஒர் உன்னத ேசைவயல்

ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவைர வழங்கயுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்

அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனால் இைவ மிகவும் பைழய

புத்தகங்கள்.

சமீபத்த ய புத்தகங்கள்ஏதும்இங்குகைடக்கப்ெபறுவதல்ைல.

சமீபத்த ய புத்தகங்கைளதமிழில் ெபறுவதுஎப்படி?

அேமசான் கண்டில் கருவயல் தமிழ் ஆதரவு தந்த ப றகு, தமிழ்

மின்னூல்கள் அங்ேக வற்பைனக்குக் கைடக்கன்றன. ஆனால் அவற்ைற

நாம் பதவறக்கஇயலாது. ேவறுயாருக்கும் பக ரஇயலாது.
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சமீபகாலமாக பல்ேவறு எழுத்தாளர்களும், பதவர்களும், சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப் பற்றய வவரங்கைளத் தமிழில் எழுதத் ெதாடங்கயுள்ளனர்.

அைவ இலக்கயம், வைளயாட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, சனிமா, அரச யல்,

புைகப்படக்கைல,வணிகம்மற்றும்தகவல்ெதாழில்நுட்பம்ேபான்றபல்ேவறு

தைலப்புகளின்கீழ்அைமகன்றன.

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கைள

உருவாக்கஉள்ேளாம்.

அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும்

உரிமத்தன் கீழ் ெவளிய டப்படும். இவ்வாறு ெவளியடுவதன் மூலம் அந்தப்

புத்தகத்ைத எழுதய மூல ஆச ரியருக்கான உரிைமகள் சட்டரீத யாகப்

பாதுகாக்கப்படுகன்றன. அேத ேநரத்தல் அந்த மின்புத்தகங்கைள யார்

ேவண்டுமானாலும், யாருக்கு ேவண்டுமானாலும், இலவசமாகவழங்கலாம்.

எனேவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள் ஆய ரக்கணக்கல் சமீபத்த ய தமிழ்

மின்புத்தகங்கைளஇலவசமாகேவெபற்றுக்ெகாள்ளமுடியும்.

தமிழிலிருக்கும் எந்த வைலப்பதவலிருந்து ேவண்டுமானாலும்

பதவுகைளஎடுக்கலாமா?

கூடாது.

ஒவ்ெவாரு வைலப்பதவும் அதற்ெகன்ேற ஒருசல அனுமதகைளப்

ெபற்றருக்கும். ஒரு வைலப்பதவன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள “யார்

ேவண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்” என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம

அதைனநாம் பயன்படுத்தமுடியும்.

அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்தன் கீழ் வரும் பத ப்புகைள

மட்டுேம நாம் பயன்படுத்தமுடியும்.

அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்தன் கீழ் இருக்கும்

பத ப்புகைளநம்மால் பயன்படுத்தமுடியாது.

ேவண்டுமானால் “All Rights Reserved” என்று வளங்கும்

வைலப்பதவுகைளக் ெகாண்டிருக்கும் ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள

www.Kaniyam.com 126 FreeTamilEbooks.com



ஒருசாத்தயத்தன்அழுைக சு. சமுத்த ர

“Creative Commons” உரிமத்தன் கீழ் ெவளிய டக்ேகாரி நாம் நமது

ேவண்டுேகாைளத்ெதரிவ க்கலாம். ேமலும்அவரதுபைடப்புகள்அைனத்தும்

அவருைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளிய டப்படும் எனும் உறுதையயும் நாம்

அளிக்க ேவண்டும்.

ெபாதுவாக புதுப்புது பதவுகைள உருவாக்குேவாருக்கு அவர்களது

பதவுகள் நைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய ேவண்டும் என்ற

எண்ணம் இருக்கும். நாம் அவர்களது பைடப்புகைள எடுத்து இலவச

மின்புத்தகங்களாகவழங்குவதற்கு நமக்கு

அவர்கள் அனுமதயளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்களது பைடப்புகள்

ெபரும்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைடயும். வாசகர்களுக்கும் நைறய

புத்தகங்கள்படிப்பதற்குக் கைடக்கும்

வாசகர்கள் ஆச ரியர்களின் வைலப்பதவு முகவரிகளில் கூட

அவர்களுைடய பைடப்புகைள ேதடிக் கண்டுபடித்து படிக்கலாம்.

ஆனால் நாங்கள் வாசகர்களின் ச ரமத்ைதக் குைறக்கும் வண்ணம்

ஆச ரியர்களின் ச தறய வைலப்பதவுகைள ஒன்றாக இைணத்து ஒரு

முழு மின்புத்தகங்களாக உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம். ேமலும்

அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட புத்தகங்கைள “மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க

உதவும் கருவகள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்

ெசய்க ேறாம்.

FREETAMILEBOOKS.COM

இந்த வைலத்தளத்தல்தான் பன்வரும் வடிவைமப்பல் மின்புத்தகங்கள்

காணப்படும்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வைலதளத்தலிருந்து யார் ேவண்டுமானாலும் மின்புத்தகங்கைள

இலவசமாகப் பதவறக்கம்(download) ெசய்துெகாள்ளலாம்.

அவ்வாறு பதவறக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட புத்தகங்கைள யாருக்கு

ேவண்டுமானாலும்இலவசமாகவழங்கலாம்.
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இதல்நீங்கள் பங்களிக்கவரும்புக றீர்களா?

நீங்கள் ெசய்யேவண்டியெதல்லாம் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும்

வைலப்பதவுகளிலிருந்துபதவுகைள

எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர்

எளிய மின்புத்தகமாக மாற்ற எங்களுக்குஅனுப்பவும்.

அவ்வளவுதான்!

ேமலும் சல பங்களிப்புகள் பன்வருமாறு:

1. ஒருசல பதவர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு அவர்களது பைடப்புகைள

“Creative Commons” உரிமத்தன்கீழ் ெவளிய டக்ேகாரி மின்னஞ்சல்

அனுப்புதல்

2. தன்னார்வலர்களால் அனுப்பப்பட்ட மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும்தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்

3. ேசாதைனகள் முடிந்து அனுமத வழங்கப்பட்ட தரமான

மின்புத்தகங்கைளநமதுவைலதளத்தல் பத ேவற்றம்ெசய்தல்

வருப்பமுள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு

மின்னஞ்சல்அனுப்பவும்.

இந்தத் த ட்டத்தன்மூலம்பணம்சம்பாத ப்பவர்கள்யார்?

யாருமில்ைல.

இந்த வைலத்தளம் முழுக்க முழுக்க தன்னார்வலர்களால்

ெசயல்படுகன்ற ஒரு வைலத்தளம் ஆகும். இதன் ஒேர ேநாக்கம்

என்னெவனில் தமிழில் நைறய மின்புத்தகங்கைள உருவாக்குவதும்,

அவற்ைறஇலவசமாக பயனர்களுக்குவழங்குவதுேமஆகும்.

ேமலும் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள், ebook reader

ஏற்றுக்ெகாள்ளும்வடிவைமப்பல்அைமயும்.

இத்த ட்டத்தால் பத ப்புகைள எழுதக்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பதவருக்கு

என்னலாபம்?
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ஆச ரியர்/பதவர்கள் இத்த ட்டத்தன் மூலம் எந்தவதமான ெதாைகயும்

ெபறப்ேபாவதல்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் புத தாக இதற்ெகன்று எந்தஒரு

பதைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவதல்ைல.

ஏற்கனேவஅவர்கள்எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும்பதவுகைளஎடுத்துத்தான்

நாம் மின்புத்தகமாக ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.

அதாவது அவரவர்களின் வைலதளத்தல் இந்தப் பதவுகள் அைனத்தும்

இலவசமாகேவ கைடக்கப்ெபற்றாலும், அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து ebook reader ேபான்ற கருவகளில் படிக்கும் வதத்தல் மாற்ற த்

தரும் ேவைலையஇந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.

தற்ேபாது மக்கள் ெபரிய அளவல் tablets மற்றும் ebook readers ேபான்ற

கருவகைள நாடிச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல

வாய்ப்பாகஅைமயும்.

நகல் எடுப்பைத அனுமதக்கும் வைலதளங்கள் ஏேதனும் தமிழில்

உள்ளதா?

உள்ளது.

பன்வரும் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல் எடுப்பதைன

அனுமதக்கன்றன.

1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. http://kaniyam.com

5. http://blog.ravidreams.net

எவ்வாறுஒர்எழுத்தாளரிடம்CREATIVECOMMONSஉரிமத்தன்கீழ்அவரது

பைடப்புகைளெவளியடுமாறுகூறுவது?

இதற்குபன்வருமாறுஒருமின்னஞ்சைலஅனுப்ப ேவண்டும்.
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<துவக்கம்>

உங்களதுவைலத்தளம்அருைம [வைலதளத்தன்ெபயர்].

தற்ேபாது படிப்பதற்கு உபேயாகப்படும் கருவகளாக Mobiles மற்றும்

பல்ேவறுைகயருப்புக் கருவகளின் எண்ணிக்ைகஅத கரித்துவந்துள்ளது.

இந்நைலயல் நாங்கள் h t tp : / / w ww . F r e e T am i l E b o o k s . c om எனும்

வைலதளத்தல், பல்ேவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கைளெவவ்ேவறுதுைறகளின்

கீழ் ேசகரிப்பதற்கானஒருபுதயத ட்டத்தல் ஈடுபட்டுள்ேளாம்.

இங்கு ேசகரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள் பல்ேவறு கணிணிக்

கருவகளான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,

iOS ேபான்றவற்றல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும். அதாவது இத்தைகய

கருவகள் support ெசய்யும் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்பல்

புத்தகங்கள்அைமயும்.

இதற்காக நாங்கள் உங்களது வைலதளத்தலிருந்து பதவுகைள ெபற

வரும்புக ேறாம். இதன் மூலம் உங்களது பதவுகள் உலகளவல் இருக்கும்

வாசகர்களின்கருவகைளேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.

எனேவஉங்களதுவைலதளத்தலிருந்துபதவுகைள ப ரத ெயடுப்பதற்கும்

அவற்ைற மின்புத்தகங்களாக மாற்றுவதற்கும் உங்களது அனுமதைய

ேவண்டுக ேறாம்.

இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக ஆச ரியராக

உங்களின் ெபயரும் மற்றும் உங்களது வைலதள முகவரியும் இடம்ெபறும்.

ேமலும் இைவ “Creative Commons” உரிமத்தன் கீழ் மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும் எனும்உறுதையயும்அளிக்க ேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/

நீங்கள் எங்கைளபன்வரும்முகவரிகளில் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
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G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற .

</முடிவு>

ேமற்கூறயவாறு ஒரு மின்னஞ்சைல உங்களுக்குத் ெதரிந்த அைனத்து

எழுத்தாளர்களுக்கும்அனுப்ப அவர்களிடமிருந்துஅனுமதையப்ெபறுங்கள்.

முடிந்தால் அவர்கைளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுைடய

வைலதளத்தல் பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.

கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத அளித்து அனுப்பயருக்கும்

மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எனும் முகவரிக்கு

அனுப்ப ைவயுங்கள்.

ஓர் எழுத்தாளர் உங்களது உங்களது ேவண்டுேகாைள மறுக்கும்

பட்சத்தல் என்னெசய்வது?

அவர்கைளயும் அவர்களது பைடப்புகைளயும் அப்படிேய வ ட்டுவ ட

ேவண்டும்.

ஒருசலருக்கு அவர்களுைடய ெசாந்த முயற்சயல் மின்புத்தகம்

தயாரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்டும்

மீண்டும்ெதாந்தரவுெசய்யக்கூடாது.

அவர்கைள அப்படிேய வ ட்டுவ ட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க நமதுமுயற்சையத்ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள்எவ்வாறுஅைமய ேவண்டும்?

ஒவ்ெவாருவரது வைலத்தளத்தலும் குைறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்கல்

பதவுகள் காணப்படும். அைவ வைகப்படுத்தப்பட்ேடா அல்லது

வைகப்படுத்தப் படாமேலாஇருக்கும்.
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நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் த ரட்டி ஒரு

ெபாதுவான தைலப்பன்கீழ் வைகப்படுத்த மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம். அவ்வாறு வைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கைள பகுத -

I பகுத -II என்றும்கூடதனித்தனிேய ப ரித்துக்ெகாடுக்கலாம்.

தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள்யாைவ?

இனம், பாலியல் மற்றும் வன்முைற ேபான்றவற்ைறத் தூண்டும்

வைகயானபதவுகள்தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.

எங்கைளத்ெதாடர்பு ெகாள்வதுஎப்படி?

நீங்கள் பன்வரும்முகவரிகளில் எங்கைளத்ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.

• EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இத்த ட்டத்தல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள்யார்?

குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

SUPPORTED BY

கணியம்அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foundation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision

தமிழ் ெமாழி மற்றும் இனக்குழுக்கள் சார்ந்த ெமய்ந கர்வளங்கள்,

கருவகள் மற்றும் அறவுத்ெதாகுத கள், அைனவருக்கும் கட்டற்ற

அணுக்கத்தல்கைடக்கும்சூழல்

பணிஇலக்கு – Mission

அறவயல் மற்றும் சமூகப் ெபாருளாதார வளர்ச்ச க்கு ஒப்ப, தமிழ்

ெமாழியன் பயன்பாடு வளர்வைத உறுத ப்படுத்துவதும், அைனத்து அறவுத்

ெதாகுத களும், வளங்களும் கட்டற்ற அணுக்கத்தல் அைனவருக்கும்

கைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதயெசயல்கள்

• கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/

• க ரிேயட்டிவ் காமன்சுஉரிைமயல்இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் – http://Fr

eeTamilEbooks.com

கட்டற்றெமன்ெபாருட்கள்
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• உைரஒலிமாற்ற – Text to Speech

• எழுத்துணரி – Optical Character Recognition

• வ க்கமூலத்துக்கானஎழுத்துணரி

• மின்னூல்கள்கண்டில்கருவக்குஅனுப்புதல் – Send2Kindle

• வ க்க ப்பீடியாவற்கான சறுகருவகள்

• மின்னூல்கள்உருவாக்கும் கருவ

• உைரஒலிமாற்ற –இைணயெசயலி

• சங்கஇலக்கயம் –ஆன்டிராய்டுெசயலி

• FreeTamilEbooks –ஆன்டிராய்டுெசயலி

• FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ்ெசயலி

• WikisourceEbooksReportஇந்திய ெமாழிகளுக்ககான வக்கமூலம்

மின்னூல்கள்பதவறக்கப் பட்டியல்

• FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்னூல்கள் பதவறக்கப்

பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

• வக்க மூலத்தல் உள்ள மின்னூல்கைள பகுத ேநர/முழு ேநரப்

பணியாளர்கள்மூலம்வைரந்துபைழதருத்துதல்

• முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்

உருவாக்குதல்

• தமிழ் NLP க்கானபயற்ச ப் பட்டைறகள்நடத்துதல்

• கணியம்வாசகர்வட்டம்உருவாக்குதல்
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• கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள், க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமயல்

வளங்கைளஉருவாக்குபவர்கைளக்கண்டற ந்துஊக்குவத்தல்

• கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள உருவாக்குதல், பய ற்ச

அளித்தல்

• மின்னூலாக்கத்துக்குஒருஇைணயதளெசயலி

• எழுத்துணரிக்குஒருஇைணயதளெசயலி

• தமிழ் ஒலிேயாைடகள்உருவாக்க ெவளியடுதல்

• ht tp : / /OpenS t r ee tMap . o r g ல் உள்ள இடம், ெதரு, ஊர் ெபயர்கைள

தமிழாக்கம் ெசய்தல்

• தமிழ்நாடுமுழுவைதயும் http://OpenStreetMap.org ல்வைரதல்

• குழந்ைதக் கைதகைளஒலிவடிவல்வழங்குதல்

• http://Ta.wiktionary.org ஐஒழுங்குபடுத்த API க்கு ேதாதாக மாற்றுதல்

• http://Ta.wiktionary.org க்காகஒலிப்பதவுெசய்யும்ெசயலிஉருவாக்குதல்

• தமிழ் எழுத்துப் பைழத்தருத்த உருவாக்குதல்

• தமிழ் ேவர்ச்ெசால் காணும்கருவ உருவாக்குதல்

• எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்னூல்கைளயும் Google Play Books,

GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்

• தமிழ் தட்டச்சு கற்கஇைணயெசயலிஉருவாக்குதல்

• தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய ெசயலி உருவாக்குதல் (

aamozish.com/Course_preface ேபால)

ேமற்கண்ட த ட்டங்கள், ெமன்ெபாருட்கைள உருவாக்க ெசயல்படுத்த

உங்கள்அைனவரின்ஆதரவும்ேதைவ. உங்களால்எவ்வாேறனும்பங்களிக்க

இயலும் எனில் உங்கள் வவரங்கைள kaniyamfoundat ion@gmail .com க்கு

மின்னஞ்சல்அனுப்புங்கள்.
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ெவளிப்பைடத்தன்ைம

கணியம் அறக்கட்டைளயன் ெசயல்கள், த ட்டங்கள்,

ெமன்ெபாருட்கள் யாவும் அைனவருக்கும் ெபாதுவானதாகவும்,

100% ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும் இருக்கும்.இந்த இைணப்பல்

ெசயல்கைளயும், இந்த இைணப்பல் மாத அற க்ைக, வரவு ெசலவு

வவரங்களுடனும்காணலாம்.

கணியம் அறக்கட்டைளயல் உருவாக்கப்படும் ெமன்ெபாருட்கள் யாவும்

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT,

Mozillaஆகயஉரிைமகளில்ஒன்றாகெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும்ப ற

வளங்கள், புைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்புகள், காெணாளிகள், மின்னூல்கள்,

கட்டுைரகள் யாவும் யாவரும் பகரும், பயன்படுத்தும் வைகயல் க ரிேயட்டிவ்

காமன்சுஉரிைமயல்இருக்கும்.

www.Kaniyam.com 136 FreeTamilEbooks.com



ஒருசாத்தயத்தன்அழுைக சு. சமுத்த ர

நன்ெகாைட

உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற வளங்கைள உருவாக்கும்

ெசயல்கைளசறந்தவைகயல்வைரந்துெசய்யஊக்குவக்கும்.

பன்வரும்வங்கக்கணக்கல்உங்கள்நன்ெகாைடகைளஅனுப்ப ,உடேன

வவரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்குமின்னஞ்சல்அனுப்புங்கள்.

Kaniyam Foundation

Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India

West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618

Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கானQR Code
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குற ப்பு: ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்

ேபாகலாம். அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்கக் கணக்கு எண், IFSC code ஐ

பயன்படுத்தவும்.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number

and IFSC code for internet banking.
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